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IR-RAPPORT TAL-EŻAMINATURI TAL-MALTI 

FIL-LIVELL TA Ċ-ĊES  
Mejju 2009   

 
Introduzzjoni 
It-tfassil tal-karta ntgħamel skont is-Sillabu (2009) minn speċjalisti tal-Malti. Wara t-tfassil mis-
setters, daħal ir-reviżur sabiex tiġi assigurata l-kwalità tal-eżami u jinżamm il-livell meħtieġ. L-
eżaminaturi kollha (jiġifieri, is-setters, ir-reviżur, u l-markers), maħtura mill-Bord tal-Matsec, huma 
ġejjin minn oqsma differenti tal-edukazzjoni u kollha huma għalliema stabbiliti tal-Malti. 
 
F’dan ir-rapport hemm xi kummenti rrepetuti minn taqsima għal oħra. Din ir-repetizzjoni tħalliet 
sabiex l-eżaminaturi juru kemm il-kumment ikun japplika għall-partijiet kollha tal-karta, u fl-istess 
ħin il-qarrej jintebaħ li l-istess kumment ikunu għamluh diversi eżaminaturi. 
 
Dan ir-rapport iżomm f’moħħu r-rapporti ta’ snin ta’ qabel. L-iskop ta’ dawn ir-rapporti (inkluż dan) 
huwa li jiftaħ għajnejn l-għalliem u jservi ta’ gwida għall-istudenti li jridu jġibu grad tajjeb fil-Malti 
f’dan il-livell. Imma l-kummenti jridu jingħataw widen. 
 
Statistika tar-ri żultat 
Iċ-ċifri ta’ hawn taħt juru d-distribuzzjoni tal-gradi għal Mejju 2009.  

 
Karta 1 + 2A 

Gradi 1 2 3 4 5 6 7 U  Assenti  Total 
 

Nru 97 428 497 1010 307   306 15 2660 
% 3.6 16.1 18.7 38.0 11.5   11.5 0.6 100 

 

Karta 1 + 2B 
Gradi 1 2 3 4 5 6 7 U  Assenti TOTAL 

 
Nru    123 310 203 247 1297 114 2294 
%    5.4 13.5 8.8 10.8 56.5 5.0 100 

 

Karta 1 + 2A + 2B 
Gradi 1 2 3 4 5 6 7 U  Assenti  TOTAL 

Nru 97 428 497 1133 617 203 247 1603 129 4954 
%           

 
Nru 97 525 1022 2155 2772 2975 3222 4825 4954 4954 
% 2.0 10.6 20.6 43.5 56.0 60.1 65.0 97.4 100 100 

 
 
L-Ewwel Karta 
L-Ewwel Karta tittestja l-ħila sħiħa fl-ilsien Malti. L-istudju tal-lingwa materna f’dan il-livell għandu 
jwassal lill-istudenti biex iħaddmu l-Malti b’mod indipendenti u profiċjenti. Ħakma tajba tfisser li 
jifhmu u jikkomunikaw b’mod produttiv u effiċjenti, u japprezzaw sfumaturi differenti ta’ tifsir. 
B’dawn il-ħiliet jaslu jinqdew sew bil-Malti mitkellem fil-ħajja komuni u jaslu wkoll jiktbu kulma 
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jkollhom bżonn fis-soċjetà adulta: komponimenti immaġinattivi, artikli ta’ tagħrif b’arranġament ta’ 
dettall, taqsiriet li jisiltu l-essenzjal ta’ xi silta twila, deskrizzjonijiet preċiżi, rapporti meqjusa, ittri 
formali b’messaġġi, u kull kitba kontinwa li jeħtieġu fid-dinja tal-lum. L-għarfien tal-grammatika 
jgħin f’dan il-proċess kollu biex l-istudenti jkollhom livell akkademiku xieraq fil-kitbiet kollha 
tagħhom. 
 
L-Ewwel Karta – L-Oral 
L-Oral tal-Malti fil-Livell taċ-ĊES jeżamina l-ħiliet tal-Malti mitkellem u mifhum. Il-kandidati 
ngħataw ftit minuti biex jippreparaw ruħhom qabel jidħlu quddiem l-eżaminatur. Bejn għaxar 
minuti u kwarta l-kandidati riedu (a) jaqraw silta ta’ bejn wieħed u ieħor 150 kelma, (b) ifissruha fi 
kliemhom (jiġifieri, jgħidu l-punti ewlenin tas-silta), (ċ) iwieġbu mistoqsija li għandha x’taqsam mal-
lingwa, u (d) iwieġbu xi mistoqsijiet fuq xi stampa jew stampi marbutin mal-kultura. Dan ifisser li l-
kandidati riedu jitkellmu l-ħin kollu matul l-eżami tal-oral.  
 
Is-siltiet għall-qari kellhom xejra deskrittiva, narrattiva, argumentattiva, u espożitorja. Fil-qari riedu 
juru li kapaċi jaqraw bis-sens u bla tlaqliq silta ta’ proża kontinwa fuq tema kontemporanja. 
Imbagħad kellhom juru li fehmu dak li qraw billi qassru l-punti ewlenin tas-silta fi kliemhom u wara 
ntalbu jfittxu xi tagħrif lingwistiku. L-istampi kienu jittrattaw aspetti tal-kultura u l-kandidati kellhom 
jitkellmu fuq dawk l-aspetti li kienu jidhru fl-istampi. 
 
Fil-biċċa l-kbira tagħhom il-kandidati marru tajjeb ħafna u kisbu marki xierqa. Kien hemm, però, 
min għal għaxar minuti, kwarta ma kienx kapaċi jitkellem mingħajr ma jdaħħal l-Ingliż. 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 1: Il-Komponiment  
Il-kandidati ngħataw erba’ suġġetti biex jagħżlu wieħed u jiktbu 400 kelma fuqu. Is-suġġetti setgħu 
jingħataw għamliet differenti kif muri hawn taħt: 
 

Is-Suġġett Il-Komponiment seta’ kien 
Il-kriżi tal-enerġija Argumentattiv, deskrittiv, espożitorju 
Il-ġnien pubbliku ta’ fejn noqgħod Deskrittiv, narrattiv 
Qatt ma kont naf li… Narrattiv, argumentattiv 
Immaġinak espert fid-dipartiment tas-saħħa u ġejt 
mistieden mill-iskola biex tispjega lill-istudenti tal-ħames 
sena kif għandhom jieħdu kura ta’ saħħithom. Ikteb it-
taħdita.  

Argumentattiv, espożitorju, deskrittiv, 
narrattiv (basta jkun f’għamla ta’ 
taħdita) 

 
Is-suġġetti kienu maħsuba biex jintlaħqu mill-kandidati kollha u biex jimpenjaw ftit il-fakultajiet 
intellettwali tal-kandidati skont kif inhu xieraq għal dan il-livell. L-aktar li ntgħażel kien “Il-ġnien 
pubbliku ta’ fejn noqgħod”, imbagħad “Qatt ma kont naf li…”, u warajh “Il-kriżi tal-enerġija”; fir-
raba’ post tal-għażla nsibu t-taħdita. L-eżaminaturi sabu bosta komponimenti tajbin, jiġifieri 
komponimenti li kellhom: 

• ideat magħġuna b’relevanza u stil li jikkumplimenta l-ħsieb,  
• ortografija tajba,  
• sentenzi ċari u sħaħ,  
• punteġġjatura xierqa,  
• espressjonijiet Maltin, u  
• grammatika tajba.  

F’xi wħud ukoll ħareġ l-element kreattiv fil-kitba. Huma dawn l-elementi l-aktar li jiġu ppremjati 
mill-markers. 
 
F’komponimenti oħra, però, instabu nuqqasijiet bħal: 

• sentenzi jidħlu f’xulxin għax tintuża punteġġjatur żbaljata,  
• sentenzi xejn organizzati għax ma tafx fejn tibda waħda u fejn tispiċċa oħra,  
• ortografija żbaljata,  
• stil mhux ta’ kitba mirquma,  
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• użu kollokjali, u  
• tgerfix strutturali fis-sintassi.  

Dawn l-elementi jtellfu ħafna l-marki. Il-kandidati jridu jirrealizzaw li ma jistgħux jiktbu eżatt kif 
jitkellmu. Fil-mitkellem nesprimu ħafna mit-tifsir bit-ton, ġesti, u espressjonijiet tal-wiċċ, imma fil-
kitba rridu nikkompensaw għal dawn l-elementi. Il-kitba hija arti li b’mod konxju titlob sforz dirett u 
għażla ta’ lingwa xierqa. Dan ifisser li: 

• kitba tajba timplika għarfien tal-konvenzjonijiet tal-kitba; 
• u biex tkun effettiva, il-kitba teħtieġ il-preċiżjoni u l-isfumaturi tal-għażliet lessikali u 

sintattiċi li joffri l-Malti,  
• u biex tkun interessanti, il-kitba titlob il-ħila li tvarja l-istrutturi u l-mudelli għall-effett 

retoriku. 
Xi wħud min-nuqqasijiet huma ħtija tat-traskuraġni jew ta’ nuqqas ta’ reviżjoni. Imma f’ċerti każijiet 
inħass li l-kandidati kitbu bl-addoċċ forsi għax jaħsbu li kollox jgħaddi. Dan il-kumment intgħamel 
is-sena l-oħra u ta’ qabilha wkoll. Dan ir-rapport qiegħed, għal darba oħra, jagħmilha ċara li l-kitba 
tal-Malti trid tkun meqjusa u mirquma biex jingħataw marki tajbin. 
 
Diversi eżaminaturi kkummentaw li kien hemm xi komponimenti (l-aktar ta’ kandidati li qagħdu 
għall-Karta B), li kellhom faqar kbir tal-ideat jew li ppreżentaw xi ideat puwerili wisq – anki dan il-
kumment ingħata fis-snin ta’ qabel. Dawn l-eżaminaturi osservaw ukoll li qed jinkitbu wisq 
ħmerijiet u sitwazzjonijiet improbabbli. Ma’ dan inżidu li bosta kandidati ma tawx kas l-għadd 
meħtieġ ta’ kliem u ntilfu l-marki għax il-komponimenti kienu qosra. Dan ir-rapport ifakkar lil 
kulħadd ikkonċernat li l-eżami qiegħed fil-livell taċ-ĊES li jfisser li l-kandidati jrid ikollhom il-kors 
sħiħ tal-edukazzjoni sekondarja (li jħaddan fih ukoll il-livell primarju) u għaldaqstant iridu juru l-
maturità xierqa ta’ studenti li temmew il-Ħames Sena fi Skola Sekondarja. U ma’ dan hemm 
marbut ukoll il-livell tal-lingwa – jiġifieri, il-lingwa mħaddma fl-eżami mill-kandidati trid tkun xierqa 
għall-Ħames Sena u mhux għal xi livell aktar baxx. 
 
Dan ir-rapport jagħti l-parir ukoll li, fejn hu possibbli, jiġi evitat il-code-switching. Il-kandidati 
għandhom jagħmlu minn kollox biex jiktbu l-400 kelma bil-Malti. Ngħidu aħna, għalkemm l-
espressjoni greenhouse effect tintuża ħafna wkoll f’kuntest Malti, fil-komponimenti l-kandidati 
għandhom jiktbu “l-effett serra”. Fejn mhux possibbli, terminu jista’ jingħata bl-Ingliż u jiġi spjegat 
bil-Malti: e.g. “Tħalli t-televixin ‘stand-by’, jiġifieri mixgħul għal li jista’ jkun.” Dan ma jgħoddx għal 
dawk it-termini li daħlu sew fil-Malti (bħal skrin, printer, kompjuter, stering, stepni, iddajvja, 
maniġer, mowbajl) u llum jitqiesu bħala Maltin għax joqogħdu sew għall-morfoloġija Maltija: dan 
ir-rapport ifakkar li r-regola preżenti ta’ dan il-kliem li daħal mill-Ingliż (u minn xi lingwa oħra) 
għandu jinkiteb bl-ortografija Maltija: meta jkun hemm dubju (e.g. “ma tantx kont inħobb nuża 
samblokk jien” – bil-“m” kif kultant tinħass bil-Malti jew bin-“n” kif tinsab fl-oriġinal?) il-benefiċċju 
jmur għand il-kandidat. 
  
Niġu issa biex ngħidu xi ħaġa fuq kull komponiment. 
 

• Il-kri żi tal-ener ġija 
Ħafna mill-kandidati f’dan il-komponiment ħadu t-titlu bħala problema nazzjonali u semmew dak li 
qed niffaċċjaw f’Malta. Imma kien hemm ukoll xi wħud (li ma kienx numru kbir ta’ studenti) li kitbu 
fuq il-kriżi tal-enerġija fid-dinja kollha. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati jidhru li kienu informati sew fuq 
is-suġġett.  
 
Bħala idea in ġenerali, il-kandidati bdew il-komponiment billi semmew x’inhuma l-kriżijiet tal-
enerġija: nuqqas ta’ żejt, ħela ta’ ilma u dawl, u l-ħsara fl-ozone layer. Wara komplew il-
komponiment billi taw xi soluzzjonijiet li bihom nistgħu nnaqqsu din il-kriżi. Ħafna mis-
soluzzjonijiet li taw kienu: l-użu tal-irdieden tar-riħ, l-użu tas-sħana tax-xemx permezz tal-panelli 
solari u anke tas-sħana tal-vulkani, il-qawwa tal-baħar u/jew ix-xmajjar biex jiġġenera l-elettriku u 
anke l-ilma mielaħ li jinbidel f’ilma tajjeb għax-xorb, is-saħħa nukleari u l-użu ta’ bozoz energy 
saving. Xi kandidati semmew ukoll li għandu jkun hemm aktar riklamar kif tnaqqas il-konsum tad-
dawl u l-ilma. 
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Żewġ qwiel komuni ħafna fl-għeluq ta’ dan il-komponiment kienu “Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar 
tinkiser” u “Min jilgħab bin-nar jinħaraq”. It-tnejn jirreferu għalina n-nies li, skont xi kandidati, ħafna 
minna mhux qed nagħtu kas ta’ din il-problema u jaqblilna nieħdu l-pariri tajbin biex din il-kriżi 
nnaqqsuha għaliex l-enerġija naturali qed tispiċċa u mhux faċli nerġgħu nġibuha. Dan għaliex 
iddum snin biex tifforma. Xi kandidati bdew jispekulaw li ż-żejt se jispiċċa fi tletin, erbgħin, jew 
ħamsin sena, u kien hemm min qal li se jispiċċa mitt sena oħra. Xi kandidati rreferew għaż-żejt 
bħala “d-deheb l-iswed”. Oħrajn sabuha diffiċli jaqilbu għall-Malti termini li għandhom x’jaqsmu 
mas-suġġett bħal, ngħidu aħna, ozone layer, solar water heaters, power stations, energy saving, 
solar panels, u plankton. Il-parir ta’ dan ir-rapport huwa li meta terminu tekniku jitħalla bl-Ingliż 
f’komponiment, l-aħjar jinkiteb bl-“inverted commas” biex jingħaraf il-fatt li ma jkunx qed jinkiteb 
bl-ortografija Maltija. 
 
Xi espressjonijiet li ntgħoġbu mill-eżaminaturi għax juru ħsieb kreattiv jew mirqum, kienu: “iż-żejt 
ma jinxtarax bil-karawett imma trid eluf ta’ liri”, “l-elettriku huwa vina maġġura tal-enerġija”, u “In-
neċessità hija omm il-ħsieb.” 
 

• Il-ġnien pubbliku ta’ fejn noqg ħod 
 

F’dan il-komponiment, ħafna mill-kandidati qalu li l-ġnien tar-raħal fejn joqogħdu huma jinsab 
ħdejn id-dar tagħhom, saħansitra xi wħud setgħu jħarsu mit-tieqa tal-kamra tagħhom u jarawh. 
Kienu ftit li taw l-isem tal-ġnien u/jew ta’ xi triq fejn jinsab, il-ħinijiet ta’ ftuħ, u xi informazzjoni ta’ 
kif infetaħ il-ġnien.  Min-naħa l-oħra, ħafna wkoll qalu li dan il-ġnien jinsab taħt ir-responsabiltà tal-
kunsill lokali tar-raħal.  
 
Il-maġġoranza tal-kandidati ddeskrivew il-ġnien bħala wieħed sabiħ u kalm, u li forsi għandu 
bżonn ta’ xi titjib, però huma kuntenti bih. Huwa post ta’ mistrieħ u anke ta’ ispirazzjoni għall-
pitturi u l-awturi. “Il-ġnien (sic) fl-irħula huma l-pulmuni tar-raħal għax dawn jagħtu l-ħajja b’nifs pur 
u safi lill-poplu tar-raħal”: idea bħal din tgħid ħafna. Xi ideat komuni dwar id-deskrizzjoni tal-ġnien 
kienu: is-siġar twal u ħodor li jagħmlu ħafna dell, il-fjuri sbieħ kollha lwien, l-għasafar isaffru, il-
ħaxix aħdar, u l-bankijiet miżbugħin sbieħ. Ħafna wkoll semmew xi bar jew inkella xi ħanut tal-ikel 
f’xi post fil-ġnien, xi niċċa tal-Madonna li tinsab fih u/jew xi vaska tal-ħut jew inkella funtana 
f’nofsu. 
  
Kienu ftit dawk li ddeskrivew ġnien ikrah u wieħed li ma jilqgħekx: “Bandli, żurżieqa u bankijiet 
imsaddin ilkoll jibku għal-laqgħa (i.e. lagħqa) żebgħa.” Ħafna minn dawn, fl-aħħar spiċċaw il-
komponiment biex jew kellmu lis-sindku biex jirranġah għax qed iwaqqa’ l-isem tar-raħal jew 
inkella spiċċaw talbuh biex jieħdu ħsieb il-ġnien huma, u dan aċċetta. 
 
Fiż-żewġ tipi ta’ komponiment issemma l-vandaliżmu. Dan ħafna drabi jsir wara l-ħdax ta’ 
filgħaxija jew inkella xħin ikun dalam. Tipi ta’ vandaliżmi li ssemmew kienu d-drogi, l-alkoħol, is-
siringi, u l-isprej biex jiżbgħu l-oġġetti li jinsabu fil-ġnien. Wara dejjem jaslu l-pulizija u jaqbdu lill-
vandali; xi wħud semmew li ġew installati l-kameras tal-viġilanza fil-ġnien. 
 
Min-naħa l-oħra, kien hemm wkoll xi wħud li għamlu komponiment narrattiv u rrakkontaw xi storja 
li ġrat fil-ġnien. Kien hemm xi ideat oriġinali, u b’eżempju nsemmu: il-kandidat/a li stħajjel li kien 
kelb li sidu jieħdu fil-ġnien u ddeskriva x’kien qed jara fih; kandidat/a ieħor stħajjel li kien għasfur li 
joqgħod f’dan il-ġnien u rrakkonta x’fih u kif iltaqa’ ma’ sħabu l-oħra li wkoll joqogħdu fl-istess 
ġnien; kandidat/a ieħor, li wkoll stħajjel li kien għasfur fil-ġnien, beda jirrakkonta lill-ħabiba tiegħu, 
il-ħuta fil-vaska, kif inhu l-ġnien għaliex hi ma tistax toħroġ minn ġol-ilma. Ideat oriġinali oħra 
dehru f’siltiet bħal dawn: “Ġol-ġnien, fis-Sajf ikun hemm xemx taqli l-ankri”; “Is-sħab kien qisu qed 
jgħum f’baħar kbir”; “Hekk kif ix-xemx tkun niżlet u l-qamar ikun qiegħed jiddomina s-sema u l-
istilel madwaru qishom bħal jiġġieldu min ileqq l-aktar, fil-ġnien tkun qiegħda tirrenja s-sultana tal-
lejl, il-ħemda.”  
 
F’dawn il-komponimenti joħorġu wkoll xi esaġerazzjonijiet jew ideat neqsin mir-realtà Maltija: “‘Il-
ġnien ta’ fejn noqgħod jien naħseb li huwa l-isbaħ ġnien li tista’ ssib fid-dinja.”; “‘Fil-ġnien hemm 
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diskoteka.”; “Ġol-ġnien hemm xmara fejn jaqbżu jgħumu l-ġuvintur u hemm l-għelieqi fejn il-bidwi 
jqassam il-frott lil kull min imur.”; “hemm żewġ grawnds tal-futbol;” “‘jaħarqu n-nar tal-festa minn 
ġo fih”; “Xi kaċċaturi jmorru għall-kaċċa fil-ġnien.”; “rajna glieda epokali (i.e. epika)”. Infakkru li 
kliem bħal “iffottulek” u “inejkulek” mhux kliem li għandu jintuża f’eżami pubbliku.  
 
Għadd kbir ta’ kandidati rreferew kontinwament għall-ġnien fil-femminil li jindika (a) li mhumiex 
midħla ta’ kelma komuni bħal “ġnien” u (b) li huma traskurati aktar u aktar meta t-titlu kien, b’mod 
ċar, qed jurihom li hu maskil. 
 

• Qatt ma kont naf li …  
  

F’dan il-komponiment, ħafna mill-kandidati rrakkontaw xi ħaġa li ġrat ħafna snin ilu, però dawn 
saru jafu biha issa. L-idea li l-kandidati kienu adottati, jew missierhom jew ommhom kienu 
adottati, jew li kellhom ħuhom jew oħthom li ma kinux jafu bih/a, u sabu ktieb jew album (ħafna 
drabi bil-qoxra ħamra tal-bellus u li kien mitluq mal-imbarazz tad-dar), li fih kien jirrakkonta l-
ġrajja, kienet komuni ħafna f’dan il-komponiment. Idea oħra komuni wkoll kienet li ma kinux jafu li 
xi ħadd tal-familja kien marid bil-kanser jew b’xi marda oħra serja u saru jafu biha dan l-aħħar.  
 
Però kien hemm oħrajn li rrakkontaw xi ħaġa li qatt ma kienu jafu li teżisti jew inkella tkellmu fuq xi 
ħaġa li qatt ma basru li se tiġri, bħal pereżempju, li xi ħadd ħa jiltaqa’ ma’ aljen u jieħdu/joħodha 
fl-ispazju, li l-kandidata se jkollha tarbija ta’ ħmistax-il sena, li kien hemm fatat fil-kantina, li l-
kandidat/a sab album fil-garaxx u skopra kemm kienu famużi l-antenati tiegħu, li xi ħabib/a 
kellu/kellha l-vizzju tad-droga jew tax-xorb u li xi darba kellu jiddejjen biex imur jistudja l-università 
u qatt ma kien jaf li se jispiċċa f’baħar ta’ inkwiet. 
 
Għalkemm ħafna mill-kandidati ħadu angolu narrattiv, kien hemm uħud li l-komponiment għamluh 
wieħed informattiv bħal dak il-kandidat/a li kiteb li qatt ma kien jaf li post żgħir bħal Malta seta’ 
kellu waħda mill-akbar stejjer. Kandidat ieħor kiteb li ma kienx jaf li f’Malta hawn dan il-ġmiel kollu; 
u ieħor li ma kienx jaf li l-Ġermanja kienet parti mill-Prussja. Dawn spiċċaw jagħtu informazzjoni 
fuq is-suġġett tagħhom. 
 
Ħafna drabi l-introduzzjoni kienet sentenza waħda: it-titlu u t-tkomplija tiegħu biex juru x’ma kinux 
jafu. Eżempji ta’ idea li jiġbduk huma ta’ dik il-kandidata li qalet li kellha tarbija ta’ dsatax-il sena u 
li “Qabel id-dinja kienet iddur madwari, imma issa d-dinja ndur magħha jien.”; u dak il-kandidat li 
meta jara li sieħbu ma għenux jgħid “dak bħas-siġra tal-luq: la tiekol minnha u lanqas idduq.” 
Taqbila oħra li tat stil ħlejju lill-komponiment kienet: “Ħa norqod u nirpoża u nintelaq qisni 
mogħża.” Dawn it-taqbiliet juru kultura Maltija ta’ għajdut sempliċi. 
 
 
 

• Immaġinak espert fid-dipartiment tas-sa ħħa u ġejt mistieden mill-iskola biex 
tispjega lill-istudenti tal- ħames sena kif g ħandhom jie ħdu kura ta’ sa ħħithom.  
Ikteb it-ta ħdita. 

 
Dan il-komponiment ma tantx intgħażel mill-kandidati. Ħafna mill-istudenti bdew il-komponiment 
billi qalu li s-saħħa hi importanti għall-bniedem, imbagħad komplew billi taw xi pariri lill-istudenti 
x’għandhom jagħmlu biex jieħdu ħsieb saħħithom. 
 
Xi ideat kienu, biex joqogħdu attenti x’jieklu, jagħmlu l-eżerċizzju, jixorbu ħafna ilma, jieklu l-ħelu, 
però ftit u bil-qies, inaqqsu l-qali, jagħmlu check-ups regolari, jieħdu l-mediċina li jagħtihom it-
tabib u mhux li jgħidulek l-oħrajn, jaħslu snienhom, xagħarhom u lilhom infushom, u jieħdu l-
vitamini u l-injezzjoni tal-influwenza fix-xitwa biex ma jaqbadhomx mard. 
 
Ftit wisq kienu l-kandidati li bdew bl-indirizz tat-taħdita fil-bidu u fil-bqija tal-komponiment ma kien 
hemm xejn li juri li kienet taħdita. Dan il-komponiment irid ikun informattiv imma wieħed jistenna 
wkoll li l-espert meta jitkellem mal-istudenti jindirizzahom b’espressjonijiet u sentenzi bħal 
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“għeżiez tfal”, “intom tifhmu”, “naħseb li bħali tirrealizzaw li” u oħrajn. Barra minn hekk, irid ikun 
hemm introduzzjoni xierqa, trid tintuża l-ewwel persuna, irid jidher ċar li l-espert qed ikellem lill-
istudenti; tajjeb li kultant tidħol xi ċajta, u xi mistoqsija biex taparsi qed jinvolvi lill-udjenza. 
 
Kien hemm xi ideat li juru ħsieb għaqli bħal, pereżempju, “Hu tajjeb li wieħed jibda jibni pedament 
sod biex x’ħin tersaq ix-xita u l-maltemp, id-dar ma taqax!” u “Il-mard jiġi malajr imma jdum biex 
jitlaq: il-mard jidħol fuq id-debba u joħroġ fuq in-nemla.” 
 
Nuqqasijiet li dehru fil-komponimenti: 

• Nuqqas ta’ bilanċ fit-tiswir tal-komponiment: fl-istess biċċa xogħol, xi paragrafi jittabbew 
b’wisq ideat minn oħrajn; dan juri nuqqas ta’ ppjanar: donnhom il-kandidati jaqbdu u 
jiktbu dak li jiġihom f’moħħhom bla ebda pjan ta’ xejn. 

• Użu ħażin tal-paragrafi, jew nuqqas ta’ paragrafar: il-komponiment jinkiteb f’paragrafu 
wieħed twil; ġieli ma jkunx hemm distinzjoni bejn l-introduzzjoni u l-bqija; u drabi oħra, 
ma jkunx hemm konklużjoni. 

• Nuqqas ta’ punteġġjatura xierqa: xi wħud iħallu barra l-full stop; oħrajn ma jużawx il-
commas biex jindikaw waqfiet żgħar; u ħafna ma jagħmlux distinzjoni bejn is-semi-colon 
u l-colon. 

• Użu ta’ kliem Ingliż li seta’ jiġi evitat: e.g. “huma sors li wans li jinħaraq ma jerġax jintuża” 
(= la darba); “l-ilma li jintuża għall-kar wox” (= għall-ħasil tal-karozzi). 

• Impressjoni ħażina tal-kliem: e.g. “morna ġo pixxina li fiha jtuk salvowomer jinfetaħ”; “il-
lum għandna s-soral penil”;  “Meta tħalli l-alkon dixionerz  mixgħul”; “Kont nara l-ommi 
tikpi u qatt ma fimt għalfejn”; oħrajn kitbu “bandi” (= bandli), “owzon leyer”, u “l-isketbord”: 
dawn jitqiesu bħala żbalji. 

• Nuqqas ta’ konsistenza grafika: ġieli jinkitbu  ittri  kapitali  f’nofs  il-kelma, l-aktar l-ittri ‘n’ 
u ‘r’ (e.g. “eneRġija” u “morNa”) jew inkella f’nofs is-sentenza (e.g. “sibt Ruħi fil-
kampanja” u “qed joqrob Nofs iNhar”).  

• Żbalji tal-ortografija, bħal: “sbieh”, “naha”, “ħdejħ”, “geneturi”, “consegwenzi”, “siegħat”, 
“minnhi”, “l’Amerika”, “jilgħabu”, “commisarju”, “4 t’ijiem”, “mixawlin”, “obbsessjonata”, 
“creaturi”, “nixelu”, “jerġaw”, “pajjieżi”, “an-normal”, “anke it-turisti”. 

• Żbalji marbutin mal-artiklu, bħal: “lill-ommi”, “is-stejjer”, “fuq ixkafef”, “if-frieken”, “għall-
responsabiltajiet”.  

• Żbalji grammatikali, bħal: “Hemm ħafna tipi ta’ forom ta’ enerġija.  Sfortunatament l-iktar 
wieħed famuż huwa l-iktar waħda ħażina għas-saħħa u li tispiċċa.  Dawn huma l-‘fossil 
fuels’.”; “jiddeskrivu dawn l-istampa”; “farrak lili nnifsu”; “tnejn ħijiet” (= żewġ ħuti subien); 
“ommi tiegħi”. 

• Espressjoni batuta minħabba nuqqas ta’ għarfien idjomatiku jew nuqqas ta’ għarfien ta’ 
vokabularju xieraq, bħal: “waħda darba” (flok l-ewwel darba); “fl-għaxar ta’ filgħodu” (flok 
fl-għaxra ta’ filgħodu); “meta tlaqt tnax-il sena”; “Il-ġnien huwa msemmi ‘Ġużè Ellul 
Mercer’, biswit il-personaġġ Malti li kien minn ta’ l-ewwel li ħabrek fil-politika Maltija.”; 
“dawn l-annimali huma żwiemel, ħmar, mogħoż u pagani” (paguni); “b’hekk hemm in-nies 
li joqogħdu hemm għax jieħdu sibhom lil-annimali għax iż-żwiemel joħorghom u għandha 
l-ħmar joħorġhom naqra”; “Din il-ġnien mhux biex tiġi jintuża għal dawn l-affarijiet tal-
Gvern.”; “Fil-bidu tas-sena kont nervuża u eċitata ħafna u mbagħad ħassejt ferħana 
ħafna meta waslet Lulju u wara, meta wasal Ottubru kollox fid-dinja tiegħi waqfet u kelli 
dwejjaq kbir.”; “smajna l-bieb idoqq”; “l-għaqdiet dinjali”. 

 
F’ħafna mill-kandidati deher ċar li kienu nieqsa mill-qari bil-bosta. Xi kandidati kienu vagi, 
ambigwi, jew ma jagħmlux sens. Donnhom jippretendu li l-eżaminatur jaqralhom moħħhom. Ma 
kellhomx il-ħila jfissru ħsibijiethom f’kitbiethom. Ħafna minn dawn in-nuqqasijiet issemmew kemm-
il darba f’rapporti ta’ snin oħra. Qegħdin jitniżżlu f’dan ir-rapport ukoll biex ma nagħtux l-
impressjoni li m’għadhomx jeżistu. 
 
Is-sengħa tal-kitba tal-komponiment titlob: 

• Introduzzjoni u konklużjoni xierqa – xi wħud jagħmluhom qosra wisq u xotti. 
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• Tqassim tal-ideat f’paragrafi – kien hemm min kiteb introduzzjoni qasira, paragrafu 
wieħed twil ħafna, u konklużjoni qasira; oħrajn f’paragrafu wieħed daħħlu bosta ideat li 
setgħu ġew żviluppati f’diversi paragrafi; u kien hemm ukoll min kull sentenza jibda 
paragrafu ġdid għaliha. 

• Koerenza – l-irbit tal-ideat flimkien huwa meħtieġ. 
• Kostruzzjonijiet tajbin u varjati tas-sentenzi. 

Xi drabi kien hemm nuqqas ta’ ppjanar u organizzazzjoni tal-ideat fil-komponiment. Ħafna 
studenti jaqbdu u jiktbu dak li jiġihom f’moħħhom bla ebda pjan. 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 2: Fehim it-Test 
 
F’dan it-taħriġ il-kandidati riedu juru li fehmu d-differenzi sottili bejn l-ideat u jafu jispjegawhom fi 
kliemhom; u riedu jwieġbu l-mistoqsija sħiħa. 
 
Is-silta magħżula kienet xierqa tematikament u lingwistikament. Il-maġġoranza tal-kandidati ma sabu 
ebda problema biex jifhmuha, u bosta kienu dawk li ġabu marki għoljin f’din it-taqsima. Imma hemm 
xi nuqqasijiet li tajjeb wieħed jitkellem fuqhom. Il-mistoqsijiet fuq is-silta kienu gradati tant li ħafna 
studenti ġabu l-ewwel mistoqsijiet tajbin, it-tielet u r-raba’ kien hemm min ġabhom tajbin u min le, 
però l-aħħar żewġ mistoqsijiet jidher li l-maġġoranza tal-istudenti ma fehmux sew dak li kien qed 
jistaqsihom l-eżaminatur.  
 
It-tweġibiet, bejn wieħed u ieħor, kellhom ikunu hekk: 
 
Nru Tweġiba  
2a Ċerti moħqrijiet isiru bl-iskuża ta’ tradizzjonijiet u dawn huma marbuta l-aktar ma’ ċerti festi. 
2b Il-kittieb isemmi l-użu tan-niggieża meta r-rikkieb iniggeż l-annimal b’biċċa injama bil-ponta 

f’kuxxtejh ta’ wara, ħruq ta’ widnejn il-bhima b’sigarett u swat biex jiġri aktar. 
2ċ Il-fatt li l-bhima tkun imġiegħla tiġri bla ma biss qatt tkun tħarrġet qabel it-tiġrija, huwa wkoll forma 

oħra ta’ moħqrija. 
2d Huma riżultat ta’ nuqqas ta’ ħsieb għax min jagħmilhom ma jagħmilhomx għax jieħu pja

jaħqar, imma għax jaħsibx li b’dak li jagħmel ikun qed jaħqar. 
2e Il-kittieb jgħid li l-mentalità tal-Maltin għadha ‘l bogħod ħafna biex taċċetta l-fatt li l-annimali 

għandhom ċerti drittijiet bħalna. JEW Bies il-qagħda tinbidel trid issir bidla radikali mhux biss fil
mod kif naħsbu imma wkoll fil-mod kif ngħixu. 

2f Skont il-kittieb irridu ninteressaw ruħna fl-istorja naturali u l-ħarsien tagħha. 
 
 
2a u 2b – ħafna mill-istudenti ġabuhom tajbin. 
 
2ċ – min ġabha ħażina għaliex minflok kiteb moħqrija oħra li ssir waqt it-tellieqa, semma dik tal-

għasfur li jorbtulu żigarella ma’ saqajh. 
 
2d – dawk li ġabuha ħażina għax kitbu fuq il-konsegwenzi koroh fuq l-annimali u mhux fuq in-nuqqas 

ta’ ħsieb. F’din il-mistoqsija kien hemm uħud ukoll li ħasbu li t-tweġiba kellha tkun jekk jaqblux 
mal-mistoqsija jew le. Allura kitbu iva jew le, jekk hux nuqqas ta’ ħsieb jew le.  

 
2e – uħud kitbu dwar li l-annimali għandhom id-drittijiet biss, jew inkella li l-mentalità tal-bniedem 

għadha lura biss. Però t-tweġiba kellha tkun it-tnejn li huma flimkien. Ħafna minnhom taw 
tweġiba differenti għal kollox. 

 
2f – bħala tweġiba, ħafna kitbu li trid tinbidel is-sistema edukattiva jew li nġibuha permezz tal-

edukazzjoni u mhux li aħna għandna nieħdu interess fl-istorja naturali u fil-ħarsien tagħha. 
 
Xi kandidati ma tawx kas l-istruzzjonijiet mogħtija. Il-mistoqsija nru. 2 titlob li t-tweġibiet ikunu fi 
kliem il-kandidati u twissi li “Jitnaqqsu l-marki jekk it-tweġibiet ikunu kkupjati kelma b’kelma mis-
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silta”. Din it-twissija ġiet injorata għal kollox minn xi wħud u t-tweġibiet ġew ikkupjati mis-silta bil-
konsegwenza li ntilfu l-marki. Il-kandidati jridu jitħarrġu jesprimu ruħhom b’lingwa alternattiva għal 
dik li tingħata, b’hekk juru li għandhom ħakma sew tal-Malti u kapaċi jikkomunikaw l-ideat ta’ 
ħaddieħor fi kliemhom – ħila li turi livell xieraq ta’ profiċjenza f’dan l-istadju tal-istudju tagħhom. U 
fost dawk li kkupjaw it-tweġibiet mis-silta kien hemm dawk li kkupjaw ħażin u t-tweġibiet xorta 
kienu mdewda bl-iżbalji ortografiċi. Hawnhekk ta’ min jgħid li l-iżbalji tal-ortografija f’dan it-taħriġ 
ukoll ġew ippenalizzati. 
  
Għalhekk ninnutaw dawn il-kategoriji ta’ tweġibiet: 

• Tweġibiet tajbin mogħtija fi kliem il-kandidati – dawn ħadu l-marki kollha; 
• Tweġibiet tajbin mogħtija fi kliem is-silta (bl-iżbalji/ mingħajr żbalji) – dawn tilfu xi marki; 
• Tweġibiet għal kollox ħżiena – dawn ma ħadu xejn. 

 
L-Ewwel Karta – Taqsima 2: G ħarfien tal-Lingwa fl-Aspetti Tag ħha 
 
Dan it-taħriġ, li jibbaża ħafna fuq l-użu tas-sinonimi, juri t-tip ta’ vokabularju li għandhom il-
kandidati. Imma xi wħud ma wiġbux fi kliemhom, u allura wrew faqar lessikali. L-aktar li batew 
kien fit-3b(iv) għaliex ħafna mit-tweġibiet kienu “nefħiet kbar fl-għekiesi” minflok “qtugħ ta’ laħam”. 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 2: Grammatika 
 
Dan it-taħriġ juri x’għarfien għandhom il-kandidati tal-grammatika formali. Intilfu l-marki kull meta 
t-tweġiba kellha żball tal-ortografija. Għalhekk f’din il-parti, il-kandidati ma marrux tajjeb 
daqskemm marru fil-partijiet l-oħra tat-tieni taqsima. Jidher ukoll li l-mistoqsijiet ħawdu sewwa lil 
numru ta’ kandidati u dan juri li l-kandidati ma kinux midħla sew tar-regoli tal-grammatika. Ħafna 
kandidati fil-4ċ ma żammewx il-verb fil-preżent però meta qalbuha fil-femminil, il-verb qalbuh fil-
passat u kitbu “li ma kinitx tiflaħ tqum”.  Min-naħa l-oħra fil-4f, ħafna kandidati kitbu l-forma tal-
verb ħażina u fil-4g, ma kitbux x’tip ta’ pronom hu jew għamluha ħażina u anke xi wħud 
irrispondew biss it-tieni parti tal-mistoqsija. 
 
L-Ewwel Karta – Taqsima 2: Aspett Simboliku 
 
Minkejja li għall-idjomi l-kandidati ntalbu jiktbu sentenza b’kull idjoma biex joħorġu t-tifsira tagħha, 
kien hemm: 

• Min minflok sentenza ta t-tifsira tal-idjoma: e.g. 5a(i) “bniedem li jilħaqlu moħħu”; 5a(ii) 
“għandu kuraġġ kbir li jagħmel kollox.” – dawn ma ħadu ebda marka. 

• Min ta sentenza li ma ħarġitx it-tifsira tal-idjoma: e.g. 5a(i) “Ħija ġurdien xiħ”; 5b(ii)  
“Missieri għandu kuraġġ ta’ ljun.” – dawn ma ħadu ebda marka. 

• Min ta sentenza bl-idjoma u ħareġ it-tifsira tagħha – dawn ħadu l-marki kollha. 
• Min kiteb sentenza u ta t-tifsira bla ma uża l-idjoma: e.g. 5a(i) “It-tifla t’oħti xejn ma 

jaħarbilha, tgħidx kemm hi makakka”; 5a(ii) “It-tifel waqt l-eżami għamel kuraġġ kbir.” – 
dawn ma ħadu ebda marka.  

• Min ħa l-idjomi litteralment: e.g. 5a(i) “Ġurdien xiħ diffiċli biex taqbdu, fejn ġurdien żgħir li 
għadu mhux espert.” 

 
Kien hemm kandidat li kiteb dawn iż-żewġ sentenzi: “Ġurdien xiħ, itir mar-riħ.” u “Kuraġġ ta’ ljun, 
prova sib kuljum.”  
 
Il-qwiel iddaħħlu f’kuntest sabiex il-kandidati jkunu jistgħu jisiltu t-tifsira aħjar. Fil-5b(i),  kien hemm 
kandiati li taw tifsira pożittiva u mhux negattiva kif jgħid il-qawl: e.g.  “fil-ħajja kollox jirnexxi bil-
kalma u l-konċentrazzjoni”. Iżda, l-aktar waħda li ma tantx marru tajjeb fiha, kienet il-5b(ii), għaliex 
jew kitbu fuq il-mard in ġenerali jew inkella ħarġu barra mis-suġġett tal-qawl.  Nagħtu xi eżempji 
ta’ tweġibiet ħżiena: “mard serju m’hemmx kura għalih”, “meta jkollok uġigħ kbir ma tista’ tfejqu 
b’xejn”, “xorta se tmut allura għalxejn tmur għand tabib”. 
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L-Ewwel Karta – Taqsima 3: L-Ittra/ It-Taqsira 
 
Il-maġġoranza tal-kandidati għażlu li jagħmlu l-ittra. Jidher li ħafna mill-istudenti ma jafux il-format it-
tajjeb tal-ittra formali. Xi kandidati ma għamlux l-indirizzi fil-post it-tajjeb, qalbu il-post ta’ indirizz mal-
ieħor jew inkella kitbu indirizz wieħed. Id-data wara l-ewwel indirizz mhux kulħadd għamilha. Oħrajn 
ma kitbux il-kariga u l-post mat-tieni indirizz. Il-punteġġjatura fil-format (commas eċċ.) kienet nieqsa 
ħafna fl-ittra. Uħud ma għamlux il-firma tal-aħħar jew l-isem u l-kunjom sħaħ taħt il-firma. Uħud oħra 
għamlu t-tislija u l-firma, iżda mbagħad kitbu isem biss mingħajr il-kunjom. Ta’ min ifakkar li l-
kandidati ma jistgħux jiktbu isimhom propju għax inkella jkunu qegħdin jikxfu l-identità tagħhom u l-
eżami jista’ jiġi kkanċellat minħabba f’hekk. 
 
Xi suġġerimenti li taw il-kandidati kienu:  

• li s-sindku jimpjega gwida biex iddawwar lit-turisti mar-raħal, toħodhom jaraw il-knisja u fl-
aħħar ittellagħhom fuq il-kampnar,  

• li jinbnew xi flettijiet u jikruhom bl-irħis,  
• li jinfetħu ħwienet diversi,  
• li jagħmlu xi lejla Maltija,  
• li l-Kunsill jagħmel ġnien sabiħ bil-bandli fejn it-turisti jkunu jistgħu jistrieħu,  
• li jinfetaħ xi xelter li hemm fir-raħal, 
• li jsir xi diskow għaż-żgħażagħ, 
• li jagħmel xi wirjiet jew esebizzjonijiet fuq ir-raħal. 

Kien hemm xi ideat li kienu barra mis-suġġett bħal, pereżempju, il-kittieb jitlob lis-sindku jorganizza xi 
mawra/safra sal-Italja jew Sqallija għan-nies tar-raħal, jew xi ħarġa sal-Belt jew Tas-Sliema, jew xi 
dawra madwar Malta. Kien hemm min issuġġerielu: “Immorru dawra ma’ Blue Grotto bil-Katamaran.” 
 
Xi wħud mill-kandidati fl-aħħar tal-ittra, kitbu li qed jistennew risposta mingħand is-sindku. Oħrajn 
spiċċawha li jisperaw li s-suġġerimenti li taw ma jaqgħux fuq widnejn torox.  Fil-fatt ħafna mill-
istudenti użaw dan il-qawl fl-ittra. Kien hemm min l-ittra kitibha f’paragrafu wieħed, u oħrajn la taw 
introduzzjoni u lanqas konklużjoni. Se nġibu hawnhekk xi eżempji ta’ kummenti li mhumiex adattati 
f’ittra formali: 

• “Jiena Sur Sindku tajtek ftit opinjonijiet, issa jekk trid ikkunsidrahom u jekk ma tridx mela 
tagħtix kashom.  Jiena mill-kappell li kelli sellimtlek.” 

• “Jien issa tajtek l-opinjoni tiegħi, issa għamel int.” 
• “Insomma fuq kollox int taf x’inhu l-aħjar għalina. Saħħa.” 

 
Min-naħa l-oħra dawk l-ftit li għażlu t-taqsira, ma semmewx il-punti importanti kollha tas-silta. L-aktar  
punti li  tħallew barra kienu l-idea tal-veġetarjani u li l-bniedem jgħix b’dawk il-prodotti stess li jitkabbru 
għall-annimali. Ħafna kkupjaw wisq mis-silta u tilfu bosta marki. Żball kbir kien li fit-taqsira ma kienx 
hemm kontinwità fl-ideat u dak li nkiteb deher qisu tilqita ta’ punti. 
 
Konklu żjoni 
 
Minn sena għal oħra l-eżaminaturi jinnotaw faqar tal-ideat  u nuqqas ta’ kreattività li jagħtu xhieda ta’ 
nuqqas ta’ qari u kultura ġenerali u għarfien ta’ dak li jkun qiegħed jiġri fid-dinja tal-lum. Dan ir-
rapport, bħal rapporti oħra qablu, josserva wkoll li fil-maġġoranza tagħhom il-kandidati wrew nuqqas 
serju ta’ ħila fit-tiswir tal-komponimenti, fil-kitba tal-ittri, u fit-taqsira. Xi eżaminaturi kellhom problema 
biex jaqraw xogħol il-kandidati. Dawn għandhom jitħarrġu fil-mod ta’ preżentazzjoni li tinkludi 
kaligrafija ċara u nadifa. 



Ir-rapport ta’ Eżaminaturi fil-livell taċ-ĊES – Mejju 2009 

 11 

It-Tieni Karta  
 
L-istudju tal-letteratura jġib lill-istudenti wiċċ imb wiċċ mal-lingwa fl-aktar forom varjati u kumplessi 
tagħha. F’dawn il-kumplessitajiet jiġu ppreżentati l-ħsibijiet, l-esperjenzi, u s-sentimenti ta’ nies li 
jeżistu ’l hemm mill-ambjent ta’ kuljum tal-istudenti. U għax l-istudenti joqorbu lejn dan iċ-ċirku ta’ 
għarfien ikunu f’qagħda biex jirriflettu fuq tiġrib uman li jkun possibbli imma li huma qatt ma 
ltaqgħu miegħu. Jitgħallmu jempatizzaw u għall-iskop ta’ dan l-eżami jeħtieġ jitgħallmu jfissru 
ruħhom b’lingwa xierqa. Jiġifieri jekk jaslu jifhmu l-kumplessitajiet tal-lingwa u jaslu jfissru ruħhom 
b’mod xieraq dak kollu li jifhmu, ikunu qegħdin juru ħakma profiċjenti tal-Malti. 
 
It-Tieni Karta A: Taqsima 1 – Referenza g ħall-Kuntest (Poe żija) 
 
F’din it-taqsima, iż-żewġ poeżiji li ngħataw bħala referenza għall-kuntest kienu Jum ir-Rebħ ta’ 
Rużar Briffa u Tradiment ta’ Victor Fenech. Ħafna aktar kandidati għażlu li jwieġbu Jum ir-Rebħ 
milli Tradiment. Ħafna kandidati wieġbu tajjeb għall-mistoqsijiet li ngħataw, imma xi wħud ma 
kinux jafu fejn għandhom jieqfu peress li kienu tgħallmu n-noti bl-amment.  
 
1. Jum ir-Rebħ 
 
a. (i) It-tweġibiet għal “Ikteb fil-qosor u fi kliemek il-ħsieb ta’ din il-poeżija” kienu ta’ livell 
aċċettabbli. Għadd mhux ħażin ta’ kandidati kitbu fit-tul wisq, ġieli aktar minn paġna. Xi kandidati 
taw l-opinjoni tagħhom fuq l-indipendenza ta’ Malta. Il-parti l-kbira ta’ dawk li għażlu din il-poeżija 
dehru li jafu tajjeb il-ħsieb tagħha. Kienu jafu tajjeb l-isfond storiku u l-ġrajja li jirrakkonta l-poeta. 
Ħafna wrew id-differenza bejn l-apatija tal-imgħoddi u l-imħabba lejn il-pajjiż li wrew dakinhar il-
Maltin. Ir-raġuni għaliex jissemma Vassalli f’din il-poeżija ġiet spjegata tajjeb ukoll. Madanakollu 
kien hemm min irrakkonta biss il-ġrajja storika u ta ħafna dettalji żejda ta’ x’ġara dakinhar li 
ntlagħbet il-logħba bejn it-tim Malti u dak Jugoslav. Ma naqsux il-verżjonijiet differenti tal-isem tat-
tim Jugoslav u tas-sena li fiha ntlagħbet il-logħba. 
 
a. (ii) Ftit kienu dawk li rnexxielhom jorbtu l-poeżija mal-“bqija tat-tema”. Xi wħud urew li l-poeżija 
Jum ir-Rebħ torbot mat-tema għax tesprimi l-istess sentimenti ta’ patrijottiżmu u mħabba lejn 
Malta bħalma jidhru f’poeżiji u siltiet oħra ta’ proża. Ftit ukoll kienu dawk li taw kas li din il-
mistoqsija kienet tirrikjedi tweġiba separata. Ħafna rabtuha ma’ ta’ qabilha u kien hemm oħrajn li 
ħallewha kompletament barra. Fost dawk li wieġbu tajjeb kien hemm numru żgħir ta’ kandidati li 
nnutaw tajjeb u kitbu li din hija l-unika poeżija fit-tema Il-Protesta  fejn tinħass aktar il-protesta tal-
poplu milli l-protesta tal-poeta. 
 
b. Bosta wieġbu mhux ħażin. Xi kandidati fissru tajjeb kif, qabel dak li ġara fl-istejdjum dakinhar 
tal-logħba, il-Maltin donnhom kienu indifferenti, mimlijin apatija. Xi wħud ivvintaw tweġibiet bħal 
“Il-Maltin kienu jħobbu jorqdu mhux imorru jaħdmu” jew “il-Maltin kienu għażża flok jaħdmu”. L-
akbar diffikultà f’din il-mistoqsija ma kinitx fil-fehim tal-metafora imma fil-mod ta’ kif kellhom 
jispjegawha tajjeb. Tant hu hekk li xi wħud minn dawk li fehmuha ma kinux kapaċi jispjegawha 
b’mod sodisfaċenti.  
 
ċ. Il-biċċa l-kbira tal-kandidati ma wiġbux tajjeb u kien hemm min ħallieha barra. Numru kbir ma 
għarfux jagħtu tagħrif xieraq fuq il-mod kif il-poeżija Jum ir-Rebħ hi mibnija. Fost it-tweġibiet kien 
hemm: “poeżija mamula minn erbgħa strofi f’żewġ versi” u “versi miżżewġin u b’rima distiku fejn 
hemm bżonn”. Xi wħud lanqas kienu kapaċi jgħidu kemm-il sillaba kien hemm f’kull vers. Għadd 
mhux ħażin kitbu li din il-poeżija hi “tal-ħdax għax għandna poeżija b’tema solenni”. Fuq nota 
pożittiva, kien hemm numru ta’ kandidati li, meta kitbu dwar il-metrika tal-poeżija, ma kitbux biss 
in-numru ta’ sillabi, l-istrofi distiċi, u l-bqija imma kitbu li huwa “vers martelljan” u mbagħad fissruh 
tajjeb. Ftit kienu dawk li rnexxielhom jieħdu l-marki kollha ta’ din il-mistoqsija. Numru kbir ta’ 
kandidati dehru li ma jafux li meta twieġeb il-mistoqsija tal-metrika l-aktar li trid titkellem fuq il-
versifikazzjoni, imbagħad tgħaddi għal dawk l-elementi (bħall-istrofi u r-rima) li jseddqu l-versi. 
Ħafna semmew ir-rima biss. Oħrajn għadhom ma jafux id-differenza bejn strofi u versi u semmew 
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“versi distiċi” minflok “strofi distiċi”. Minn din il-mistoqsija deher ukoll li xi kandidati għadhom ma 
jagħrfux poeżija tradizzjonali minn poeżija moderna għaliex qalu li hija miktuba bil-vers ħieles.  
 
d. Ir-rispons kien tajjeb u kien hemm bosta tweġibiet aċċettabbli. Imma fost dawk li sabuha diffiċli 
kien hemm min kiteb xi impreċizjonijiet fit-tweġibiet bħal “Issa Vassalli jista’ jmut fil-kwiet” u oħrajn 
qalu li “dakinhar Malta ħadet l-indipendenza kif ried Vassalli.” 
 
 
e. Ftit kienu dawk il-kandidati li taw raġunijiet validi għaliex Jum ir-Rebħ għandha tagħmel sehem 
mit-tema Il-Protesta. Xi wħud qalu li ma jaqblux li din il-poeżija għandha tagħmel mat-tema tal-
protesta u ma taw ebda raġuni valida. Kien hemm xi wħud li ma għamlu l-ebda referenza għall-
Innu Malti bħala s-simbolu tal-protesta tal-Maltin. Reġgħet ingħatat ħafna importanza fuq Vassalli 
u reġa’ kien hemm aktar impreċiżjonijiet bħal “il-Maltin ipprotestaw għax Vassalli ġie maqtul”  u 
“Vassalli ħa sehem fir-rewwixta kontra l-Franċiżi.”  
 
Kien hemm xi kotba tar-risposti li tħallew vojta, jiġifieri l-kandidati ma wieġbu xejn. Barra minn 
hekk, jidher li, waqt il-lezzjonijiet fl-iskejjel, qed jingħataw dettalji fuq il-logħba nnifisha bejn il-
Maltin u l-Ħajduks (bħad-data tal-logħba, li tvarja minn risposta għall-oħra, ir-riżultat, li wkoll ivarja 
minn risposta għall-oħra, il-banda tal-KOMR, eċċ) li huma immaterjali għall-emozzjoni li jrid 
iqajjem il-poeta. Il-kandidati, min-naħa tagħhom, jagħtu importanza lil dawn il-punti, u ma jsemmu 
xejn dwar punti u emozzjonijiet ferm iktar importanti li jqanqal Rużar Briffa permezz tal-poeżija. Xi 
kandidati wrew li anqas l-iċken idea m’għandhom tal-avveniment storiku: e.g. “Il-logħba intlabet ... 
fl-1565.” Mill-banda l-oħra, kien hemm xi kandidati li dehru li kienu jafu r-risposta, imma ma kinux 
kapaċi jesprimu l-argument tagħhom b’Malti tajjeb: e.g. “Rużar Briffa jiprotesta kontra li ġara dak 
in-nhar.”; “Rużar Briffa jipprotesta kontra d-drittijiet.”  
 
Dehru bosta żbalji tal-ġens u tal-għadd u żbalji bażiċi oħra tal-lingwa: e.g. “il-poplu Malti qamet”; 
“minflok ġiet inkanta l-Innu Malti”; “ma ġietx kantata l-innu Malti”; “versi hija l-istess twil.” Bosta 
huma dawk li huma influwenzati wisq mill-Ingliż fl-espressjoni tagħhom: e.g. “il-Maltin rebħu minn 
it-Turks fil-football”; “rebħ il-match”; “l-Inglishi”; “lagħbu l-innu Ingliż”; “l-innu Malti mhux qed 
jilgħabuħ”; “iqanqal sentiment ta’ pride”; “aħna proud mill-pajjiż”; “Il-Maltin riedu juru li huma prodi 
[proud] li kienu Maltin.” Xi wħud jagħmlu użu minn vokabularju li mhux addattat għall-kitba formali 
ta’ eżami: e.g. “jitmejlu, jitmejel, eċċ.” Dan ir-rapport itenni li l-lingwa li l-kandidati jużaw f’dan l-
eżami trid tkun xierqa u prudenti (minbarra li tkun ta’ livell).  
 
2. Tradiment 
 
a. (i) Ħafna kandidati kitbu tweġibiet tajba, għalkemm jidher ċar li numru minnhom studjaw bl-
amment in-noti li ngħataw . Kien hemm għadd żgħir ta’ kandidati li kitbu fuq kif għandna nibżgħu 
għall-ambjent minflok ma ffokaw fuqiex tittratta l-poeproża. 
 
a. (ii) Kien hemm rispons tajjeb fit-tieni parti tal-mistoqsija minn bosta. Imma xi wħud taw l-
impressjoni li ma kinux ippreparati jew ma kinux jafu kif jorbtu Tradiment mal-bqija tat-tema. 
Ħafna ma semmew l-ebda poeżija oħra li tixbah fil-ħsieb lil Tradiment. 
 
b. (i) Ħafna wieġbu tajjeb u kienu jafu l-għamla ta’ dan it-tip ta’ kitba, iżda kien hemm ukoll min 
kiteb li Tradiment hi “saffika”, “eleġija”, “novella”, u “polisindeto”! Ftit kienu dawk il-kandidati li 
ħallew din il-mistoqsija barra.  
  
b. (ii) Bosta wieġbu tajjeb imma ftit kienu dawk li nnutaw li fiha r-rima interna, u ftit ukoll kienu 
dawk li qalu li l-poeproża għandha r-ritmu bħall-poeżija. 
 
ċ. Bosta wieġbu tajjeb. Kien hemm min kiteb li l-Maltin qegħdin “jittradu l-ambjent” jew “jittradina l-
ambjent”. Ġeneralment min wieġeb tajjeb il-mistoqsija tal-ħsieb wieġeb tajjeb ukoll din il-
mistoqsija. 
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d. Ftit kienu l-kandidati li kitbu li l-metafora ċentrali hi l-Passjoni ta’ Ġesu` Kristu. Fost it-tweġibiet 
żbaljati kien hemm  dawn: “It-trombi ta’ Ġeriko”, “Alla li hu Sidu”, “għelieqi”, “sidru”, “art twelidu”, 
“tradiment”. Kien hemm għadd ta’ kandidati li ma kinux jafu t-tifsira ta’ metafora. L-aktar żball 
komuni fit-tweġiba ta’ din il-mistoqsija kien li ma tawx kas eżatt x’qed jiġi mitlub lilhom għax xi 
wħud taw eżempji ta’ metafora, minflok il-metafora ċentrali.  
 
e. Ftit kienu l-kandidati li kitbu li Victor Fenech jipprotesta, mhux biss kontra dawk il-Maltin li 
jibqgħu siekta u ma jiddefendux l-ambjent meta jarawh jinqered, imma wkoll kontra dawk li 
jispekulaw l-art. Dawk li taw risposti tajbin saħħew l-argumenti tagħhom bi kwotazzjonijiet xierqa.  
 
Numru żgħir ħafna ta’ kandidati għażlu li jwieġbu l-mistoqsijiet fuq il-poeproża Tradiment. Il-biċċa 
l-kbira tagħhom kitbu li hija poeżija (minflok poeproża) li fiha l-poeta jipprotesta kontra l-qerda tal-
ambjent, imma ftit kienu dawk li kitbu li l-poeta qed jipprotesta wkoll kontra l-apatija tal-Maltin. 
Diversi kandidati qegħdin jagħmlu l-iżball li ma jżommux ir-risposta tagħhom skont il-mistoqsija. 
Meta jiktbu l-ħsieb tal-poeproża kif mitlub mill-mistoqsija (a), jiktbu li l-poeta qed jipprotesta u 
kontra xiex qed jipprotesta, bil-konsegwenza li meta jiġu biex iwieġbu l-mistoqsija (d), jew 
jirrepetu dak li jkunu diġà kitbu, jew jiżbaljaw għax jiktbu xi ħaġa irrelevanti. Dan ir-rapport 
jagħmilha ċara li t-tweġibiet ma jridx ikollhom materjal ripetut u jekk wieħed jgħaqqad ir-risposti 
flimkien ta’ kandidat ikollu (biex ngħidu hekk) esej ieħor. Kien hemm ukoll diversi kandidati li ma 
wrewx kapaċità li jiktbu l-ħsieb tal-poeproża fi kliemhom. Minflok qabdu frażijiet u sentenzi 
differenti mill-poeproża nnifisha, kitbuhom, ippruvaw jgħaqqduhom ma’ xulxin, u r-riżultat kien li r-
risposta kienet bla sens.  
 
It-Tieni Karta A: Taqsima 1 – Referenza g ħall-Kuntest (Pro ża) 
 
F’din it-taqsima, is-siltiet ta’ proża li ngħataw bħala referenza għall-kuntest ittieħdu minn Ir-Ribelli 
ta’ J.J.Camilleri u minn Malta Ġenna tal-Art ta’ Ġużè Ellul Mercer. Iż-żewġ siltiet kienu popolari 
mal-kandidati. Ħafna minnhom wieġbu tajjeb għall-mistoqsijiet li ngħataw, imma (l-istess bħal 
qabel) xi wħud ma kinux jafu jagħżlu mill-materjal li tgħallmu bl-amment.  
 
3. Ir-Ribelli 
 
a. (i) (ii) Għalkemm din ir-referenza ma kinetx l-aktar waħda li ntgħażlet, min għażilha jidher li kien 
jafha tajjeb u saret rabta tajba mal-kumplament tas-silta. Ħafna drabi t-tweġibiet ingħataw 
f’paragrafu wieħed u l-kandidati ma wrew l-ebda distinzjoni bejn (i) u (ii). Xi wħud, però, kitbu 
taqsira tas-silta kollha li nsibu fil-ktieb Qawsalla u ftit taw importanza lill-parti li kellhom għall-
eżami u għalhekk it-tweġiba tagħhom kienet żbaljata. Fit-(ii) kien hemm min ma ħariġx ir-rabta 
mal-bqija tas-silta. 
 
b. Għalkemm ftit semmew in-nostalġija, ħafna spjegaw tajjeb li Petriga qed issofri għax ma 
kellhiex għażla oħra ħlief li titlaq mir-raħal. Xi wħud qalu li kellha nostalġija u dispjaċir avolja 
sofriet ħafna minħabba n-nies tar-raħal. Xi kandidati wrew li ma jagħrfux id-differenza bejn 
narrazzjoni u deskrizzjoni, speċjalment dawk li qalu li l-paragrafu huwa narrattiv, imbagħad fit-tieni 
parti tat-tweġiba kitbu “għax jiddeskrivi ...”  
 
ċ. (i) Ħafna kandidati kienu kapaċi jagħrfu l-metafora. Kien hemm oħrajn li jew ħallewha 
kompletament barra jew inkella wieġbu b’terminu letterarju ieħor jew b’terminu grammatikali li 
m’għandu x’jaqsam xejn mal-metafora: “stat kostrutt”, “personifikazzjoni” “alliterazzjoni”, “diskors 
dirett”, u  “similitudni”. Kien hemm min kiteb “vapur” u “San Rokku” u wera li ma jafx xi tfisser 
figura tat-taħdit. 
 
(ii) Ftit kienu dawk li wieġbu ħażin. Kien hemm każijiet fejn twieġbet tajjeb anki minn dawk li ma 
kinux jafu jwieġbu l-ewwel parti. Ħafna ħarġu li l-metafora ħolqot effett ta’ ħajja ġdida. Fost  it-
tweġibiet ħżiena nsibu: “effett ta’ rabja”, “kummiedja sħiħa”, u  “ħelset fl-aħħar”. 
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d. (i) L-aktar risposta komuni għall-ewwel parti tal-mistoqsija kienet li s-silta hija kemm riflessiva u 
kemm narrattiva. Ħafna mill-kandidati donnhom jinsew li jridu jwieġbu biss dwar is-silta ta’ 
quddiemhom. 
 
(ii) Fit-tieni parti ħafna kienu kapaċi jispjegaw tajjeb għaliex is-silta hija riflessiva. Kien hemm 
tweġiba tgħid: “Mandix idea” (risposta li tirrifletti ħażin fuq il-kandidat). 
 
e. Għalkemm ħafna semmew kif ġabu ruħhom in-nies ma’ Jumi u Petriga ftit kienu kapaċi jsemmu 
l-mentalità magħluqa, maskilista, u ipokrita tan-nies tar-raħal. Żball komuni ħafna kien li ntqal li 
tagħmel parti minn din it-tema għaliex kienu qed jipprotestaw Sidor u Benna. Oħrajn kitbu li s-silta 
taqa’ taħt it-tema l-Protesta għax ir-raħal ipprotesta kontra Petriga, jew li r-raħal ipprotesta kontra 
Petriga u Jumi għax telqu mir-raħal. Filwaqt li oħrajn kitbu li Petriga ħarbet mir-raħal biex 
tipprotesta, imma ma kitbux kontra xiex qed tipprotesta. Għadd mhux ħażin ta’ kandidati rrepetew 
dak li kitbu f’mistoqsija (a). Fost it-tweġibiet żbaljati nsibu: “Petriga kienet mara fit-triq imma fil-fatt 
kienet vittma ta’ żabra” u “Petriga tagħmel protesta fiha nfisha”. 
 
 
4. Malta Ġenna tal-Art 
 
a. (i) (ii) Reġa’ ħareġ ċar l-istudju tan-noti bl-amment. Kien hemm ħafna li nħlew jgħidu li Mercer 
kien jaqra l-klassiċi ta’ Dante u Dostoevsky, u li hu magħruf  bħala d-Dickens ta’ Malta minflok 
jgħidu l-ħsieb tas-silta ta’ quddiemhom. Żball ieħor komuni kien it-tul żejjed barra mis-suġġett bil-
konsegwenza li dak li kellu jingħad fl-aħħar mistoqsija ntqal fl-ewwel waħda. Xi wħud kitbu taqsira 
tas-silta kollha li nsibu fil-Qawsalla. Xi kandidati ma kitbux dwar il-kwalitajiet sbieħ li ssemmew fis-
silta. Oħrajn kitbu b’mod vag u ma semmewx dak li hemm fis-silta. Ħafna sabuha diffiċli jorbtu s-
silta mal-kumplament tas-silta fil-Qawsalla.  
 
b. (i) (ii) Għall-parti l-kbira ta’ dawk li wieġbu ma deherx li kien diffiċli jsibu l-metafora, imma ftit 
minnhom fissruha sew. Bħal f’referenzi oħrajn, reġa’ kien hemm numru mhux ħażin ta’ tweġibiet li 
juru li min kitibhom għad m’għandux idea ta’ x’inhi metafora. Kontinwament, ħafna u ħafna 
kandidati kitbu “din il-poeżija ...”, “il-poeta ...”, “il-poeta f’din il-proża ...”, u “poe-proża”.  
 
ċ. (i) (ii) Mhux kulħadd kien jaf kif jittratta t-ton użat mill-awtur. Għalkemm il-maġġoranza wieġbu 
sarkastiku (ħażina) u mhux ironiku (korretta), it-tieni parti tal-mistoqsija kienet imwieġba tajjeb. 
Fost it-tweġibiet żbaljati kien hemm: “ton ferrieħi”, “ton iebes u żorr”, “ton ta’ wieħed li qed ifaħħar 
lil Malta” “ton ħadrani”, u “ton ta’ kburija”. 
 
d. Din il-mistoqsija ftit kienu dawk li rrispondewha b’mod sħiħ. Għalkemm issemmiet il-protesta 
kontra l-poplu injorant, ftit fehmu li hija wkoll protesta kontra min żamm lill-poplu fl-injoranza. 
Mhux wieħed jew tnejn qalu li din il-kitba tagħmel parti mit-tema Grajja u Identità u għalhekk 
deher ċar li kienu qed jitfixkluha mas-silta Il-Mandraġġ. L-użu ta’ sentenzi informali (“jimlijhom bix-
xema”, “kien hemm nies orrajt.”) mhux postu f’dan l-eżami. 
 
Dawk il-kandidati li għażlu Ir-Ribelli, marru aħjar minn dawk li għażlu Malta Ġenna Tal-Art. 
 
Kummenti Ġenerali fuq ir-Referenzi g ħall-Kuntest 
L-aktar li għaddew kienu mill-mistoqsija tar-Referenza għall-Kuntest minn silta ta’ Proża. Jista’ 
jagħti l-każ li ħafna kandidati għadhom jibżgħu mill-poeżiji u aktar iħossuhom komdi ma’ kull ħaġa 
li għandha x’taqsam mal-proża. 
 
Ta’ min jgħid li f’mistoqsija (a), dik li dejjem tingħata, jiġifieri Ikteb fil-qosor u fi kliemek il-ħsieb ta’ 
din il-poeżija/silta, ftit huma dawk il-kandidati li tassew jagħtu l-ħsieb tagħha, għax il-maġġoranza 
kemm jaqbdu u jagħtu parafrasi sempliċi ta’ x’hemm fis-silta. Ma jagħmlux distinzjoni bejn “Ħsieb” 
u “Parafrasi”. Dan ir-rapport ifakkar li meta niġu biex nagħtu l-ħsieb ta’ biċċa xogħol irridu, fi 
kliemna, nagħtu l-idea ewlenija tal-poeżija/silta mogħtija li għandha tinkludi r-raġuni għala l-kittieb 
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wasal biex jikteb dak li kiteb; filwaqt li parafrasi tfisser terġa’ tikteb il-poeżija/silta mogħtija kollha fi 
kliem ieħor. Dan l-eżami ġeneralment jitlob il-ħsieb tax-xogħol (mhux parafrasi tiegħu). 
 
Barra minn hekk, kienu ħafna dawk li ma għarfux jorbtu s-silta mogħtija fil-karta mal-bqija tal-
poeżija/novella (it-tieni parti ta’ mistoqsija (a)). Issa dan ġara jew bi traskuraġni, għax l-ewwel ma 
jaqraw il-kelma “ħsieb” u jibdew jiktbu, u ma jagħtux kas iktar x’hemm fil-bqija tal-mistoqsija, jew 
inkella għax ma jkollhom l-ebda ħjiel ta’ fejn tinsab is-silta fil-kuntest tal-poeżija/novella kollha. Hu 
x’inhu l-każ, dan huwa nuqqas kbir. 
 
Il-mistoqsija fuq il-Figuri tad-Diskors kważi kollha ġabuha tajba, u dan juri qabża ġmielha minn xi 
snin oħra meta kien hemm bosta li ġabuha ħażina. Fejn tidħol il-metrika, però, għad irid isir titjib 
aktar. Dan ir-rapport ifakkar li l-essenzjal tal-metrika Maltija huwa l-ġemgħa tar-regoli li jitkellmu 
fuq kif jitqassmu s-sillabi fil-versi ta’ poeżija, tqassim li jagħti kas id-distribuzzjoni tal-aċċenti fil-
vers. Mela li hu importanti fil-metrika huma l-qisien tal-versi u l-aċċenti ritmiċi: pereżempju, meta 
ngħidu “dan il-vers tal-ħdax (jew dan l-endekasillabu) għandu l-aċċenti ritmiċi fuq ir-raba’, it-tmien, 
u l-għaxar sillabi” inkunu qegħdin nagħtu deskrizzjoni metrika. Issa l-vers jista’ jkun tronk (jew 
maqtugħ) jew pjan (jew wati), u jista’ wkoll ikun żdruċċjolu. Mal-versi jidħlu wkoll il-piedi. 
 
Għal dak li għandu x’jaqsam mal-aħħar mistoqsija, jiġifieri dik li titlob li jingħataw raġunijiet għala 
s-silta/poeżija partikolari għandha tagħmel sehem mit-Taqsima, kien hemm min ħawwad fiha, u 
rrepeta sempliċement dak li qal f’mistoqsija (a). Jew inkella wieġeb biss fi ftit kliem, xott xott. Il-
mistoqsija ġġorr 3 jew 4 marki, u għalhekk titlob tweġiba kemxejn fit-tul. 
 
It-Tieni Karta A: Taqsima 2 – Il-Komponiment Letter arju (Sezzjoni A) 
 
5a. Tifkiriet 
It-titlu għal din it-tema ma kienx il-favorit fl-għażla mill-kandidati. Kien hemm numru żgħir illi fehmu 
t-tiltu u wieġbu u ddiskutew tajjeb it-tifkiriet koroh tal-kittieba. Iżda ħafna oħrajn injoraw it-titlu u 
kitbu fuq tifkiriet nostalġiċi u allura fuq tifkiriet sbieħ. Xi wħud donnhom ma jafux jeliminaw it-
tifkiriet pożittivi u jenfasizzaw dawk koroh. Oħrajn tkellmu fuq L-Ewwel darba li Ltqajt Magħha 
mingħajr ma taw kas li mhix esperjenza tal-awtur. Numru mhux żgħir ta’ dawk li għażlu dan it-titlu 
inkludew, lejn l-aħħar donnhom biex itawlu, Darba Waħda għad-Dawl tal-Lampa. 
 
F’dan il-komponiment ġiet użata tajjeb ħafna Niftakar. Kienet ukoll imsaħħa bi kwotazzjonijiet 
relevanti. Iżda kien hemm min nesa x’qed jitolbu t-titlu u spiċċa jiddeskrivi f’ħafna dettall iċ-
ċerimonja tat-tieġ. L-istess żball sar dwar Żjara lil Ġesù. Hawnhekk, ħafna drabi ġie rrakkontat 
dak kollu li jingħad fil-poeżija bi ftit enfasi fuq il-mument ta’ solitudni u l-mewt ta’ omm il-poeta. 
 
Fil-kitba ta’ dan il-komponiment inħass tajjeb kemm min qiegħed iwieġeb ma jieqafx u jaħseb fuq 
kif l-aħjar ipoġġi l-kliem hu u jesprimi ruħu. Jinħass ukoll nuqqas ta’ fiduċja fit-tweġibiet ta’ dawn il-
komponimenti. Xi wħud inħassu donnhom qed jiktbu komponiment letterarju għall-ewwel darba. 
 
Tifkiriet ta’ Tfuliti kienet poeżija li għalkemm relevantissima għal dan it-titlu, ftit kienu dawk li ftakru 
fiha u kitbu fuqha. Mill-banda l-oħra, dawk li inkludewha kitbu tajjeb ħafna fuqha u użaw ukoll 
kwotazzjonijiet relevanti sabiex isaħħu l-argumenti tagħhom. Hawnhekk kien hemm min ukoll 
ikkummenta fuq is-sentimenti komuni bejn poeta u ieħor. Kienu dawn il-komponimenti li ġabu l-
aħjar marki. 
 
Xi kandidati semmew fuq fuq kull poeżija u kull silta ta’ proża li hemm fit-tema anki jekk din ma 
turix niket bħal fis-silta Il-Vapur tal-Art ta’ Kilin. Dawk li  marru tajjeb irnexxielhom jiktbu fost l-
oħrajn fuq il-mewt ta’ omm Dun Karm u l-effett li ħalliet fuqu  (Żjara lil Ġesù), il-mewt tal-mara ta’ 
Buttigieg (Niftakar), u fuq il-ħolm ikrah ta’ Karmenu Vassallo (Tifkiriet ta’ Tfuliti). 
 
Sfortunatament, xi wħud mill-kandidati lanqas għandhom idea dwar x’inhi d-differenza bejn proża 
u poeżija. Ħafna kitbu : “il-poeżija Il-Vapur ta’l-art”; “il-poeżija L-Ewwel Darba li ltqajt magħha”; “il-
proża Niftakar”; “il-poe-proża Tifkiriet ta’ Tfuliti”. Barra minn hekk, hemm uħud mill-kandidati li 
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jirreferu għall-kittieba b’isimhom biss bħallikieku ilhom jafuhom żmien! Xi studenti wkoll ivvintaw 
ismijiet ta’ kittieba u taw ismijiet ġodda lill-poeżiji jew siltiet ta’ proża bħal, pereżempju, “Tifkiriet ta’ 
Tfuliti ta’ Mario Vassalli”, “Niftakar ta’ Anton Bonnici”, “Tifkiriet ta’ Karmenu Sammut”,“Żjara  ta’ 
Azzoppardi”, “Il-Manani”, “L-Għana tar-Rebħa”, “Fidwa tal-Gzejjer”, “Il-Bejjiegħ tal-Galzetti”, u “Ir-
Raġel tal-Glieb”. 
 
Minkejja li għal din il-parti l-kandidati suppost ikunu mħejjija sew, dehru bosta żbalji bħal dawn li 
ġejjin: 

“...ssemmi l-kompariżmu bejn fqir u sinjur...” 
“F’Dak it-tarag insibu vasta ta’ karattri...” 
“...in-narratur ta’ din il-ficzjoni...” 
“...it-tabib jgħid it-tajjeb ta’l-oppost tieghu...” 
“Caroline riedet tinġabar il-flus...” 
“...il-poeti jafu li dispett il-fatt li kliem Ġesu’ waqgħu fl-idejn torox...” 
“…mart Caroline mar fuq il-bejt…” 
“Seta’ jgħallem mill-iżball li għamel hu innifsu…” 
“…dawn il-karattri huma negattivi għax dejjem għandhom l-moħħ fuq nies…” 
“Gerit kienet iddispjaċuta b’ruħha…” 
“Gerit weħlet penalty ta’ ħames liri…” 
“…il-poeti u l-prożaturi jixxerjaw it-tifkiriet…” 
“Gerit u Ċikka kienu enemijiet ta’ xulxin…” 
 

Kultant jidhru xi sentenzi li juru nuqqas ta’ studju xieraq: “Ir-raġel ta’ Caroline vera għamel tan-
nejk li tela’ fuq il-bejt”, “Hekk mingħalija li l-poeta jismu Rużar Briffa”, “Bejn wieħed u ieħor l-
kwotazzjoni hi …”, u bħala konklużjoni kien hemm min kiteb “Nispera li jien irnexxieli 
nimpressjonak b’dak li kont naf.” Eżempji ta’ żbalji tal-ortografija: “karratri” (din kienet miktuba fil-
karta tal-eżami!), “xuwd”, “tliet elef”, “adu”, “taraċ”, “combini”, “joqgħodu”, “weda”, “ftiet” (flok “ftit”), 
“rellazjoni”, “pożitiva”, “mportanti”, “ndipendenti”. Kull eżempju minn dawn għandu storja sħiħa xi 
jgħid. 
 
5b Karattri 
Għalkemm it-titlu kien jispjega tajjeb ħafna fuq liema karatteristiċi kien jeħtieġ titkellem, kien 
hemm xi komponimenti li dehru li injorawh. Kien hemm min qagħad jiddeskrivi l-aspett fiżiku tal-
karattri f’Il-Ġlieda u Dak it-Taraġ. Ħafna oħrajn inkludew Jien Siġra Kbira u kien hemm għadd kbir 
ta’ komponimenti li qagħdu jirrakkontaw l-istejjer minn Mass Meeting, Il-Ġlieda, u Dak it-Taraġ bi 
ftit li xejn enfasi fuq il-karattri. Kien hemm xi kandidati li, b’mod tajjeb ħafna, irnexxielhom juru s-
simpatija tal-karattru ta’ Xandru f’Laqgħa ma’ Poeta billi ppreżentaw argumenti tajba msaħħin bi 
kwotazzjonijiet xierqa. Fost dawk li marru tajjeb, kien hemm dawk il-kandidati li ħarġu tajjeb kemm 
il-karattri pożittivi ta’ Mananni, tat-tabib Zammit, it-tabib Grima, u ta’ Caroline u żewġha, u kemm 
dawk negattivi ta’ Ċikka u Gerit, l-avukat Gatt, u xi nies li kienu joqogħdu fil-blokk ta’ Caroline. Xi 
wħud meta jikkwotaw xi strofa jew versi ta’ xi poeżija jiktbu kollox f’vers wieħed u jwarrbu t-
tqassim oriġinali tal-versi; dan m’għandux ikun għax il-versifikazzjoni hija parti mis-sens tal-
poeżija. Fost is-sentenzi żbaljati jew strambi nsibu:  

 
“Gerit garat daqqa ta’ takkuna…” 
“Mananni hi tal-ġilda u l-laħam...” 
“Mananni kienet magħrufa bħala l-emporju tal-estejt...” 
“Mananni tagħmel ħajku u titħajjek hekk...” 
“L-Avukat hu bniedem ipokretiku...” 
“…min imut tond ma jmutx kwadru…” 
“…taħdem il-bitzilla ġewwa l-bokka villa tagħha…” 
“…il-poetur jgħid li  Mananni qed iċċekċek il-blalen tal-bitsilla…” 
“Ċikka qatghet widnejn il-ġara tagħha…” 
“Mananni għandha karattru bieżel u żaqqieni…” 
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It-Tieni Karta A: Taqsima 2 – Il-Komponiment Letter arju (Sezzjoni B) 
 
6a Ġrajja u Identità 
Għal darba oħra, f’dan il-komponiment inħasset in-nuqqas ta’ attenzjoni lejn x’qed jitlob it-titlu. 
F’din il-mistoqsija, il-kandidati kellhom juru kif il-poplu Malti għamel minn kollox biex jara lil pajjiżu 
“ħieles mill-ħakma tal-barrani”. Xi komponimenti kienu sempliċiment ġabra ta’ kull xogħol 
letterarju (anki jekk m’għandux x’jaqsam mat-tiltlu) impoġġijin flimkien. L-ikbar nuqqas f’dan il-
komponiment kien li ħafna nħlew jirrakkontaw biss il-ġrajja jew l-isfond storiku mingħajr l-ebda 
referenza għal x’għamlu l-Maltin biex iżommu ‘l Malta ħielsa mill-barrani. Spikkat l-interpretazzjoni 
ħażina ta’ Rewwixta. Kienu ħafna li qalu li dakinhar il-Maltin rebħu u oħrajn naqsu jgħidu li l-Maltin 
ippruvaw għalkemm kienet ħolma ikbar minnhom. Marru tajjeb dawk li fuq Rewwixta qalu li l-
Maltin, li sofrew, ħallew eżempju tajjeb lill-ġenerazzjonijiet ta’ warajhom u li wegħdu li x-xewqa ta’ 
dawk ta’ qabilhom għad isseħħ. Numru mhux ħażin ta’ komponimenti li tkellmu fuq Taħt in-Nar, 
spiċċaw jiktbu paragrafi sħaħ ta’ madwar mitt kelma b’informazzjoni fuq kif  bdiet il-gwerra f’Malta, 
informazzjoni dwar Hitler u Mussolini, u kemm kellha ajruplani Malta waqt il-gwerra! Dan ikompli 
juri li ħafna kandidati ma jiddistingwux bejn komponiment letterarju u tipi oħra ta’ kitbiet; u jindika 
wkoll li dawn il-kandidati ma jafux jagħżlu bejn ideat relevanti għas-suġġett magħżul u oħrajn li 
m’għandhomx x’jaqsmu. Kien hemm xi kandidati li inkludew is-siltiet ta’ proża Il-Mandraġġ u Il-
Malti - Ilsien Nazzjonali. Ftit kienu dawk li rreferew għall-episodji differenti biex isaħħu l-argumenti 
tagħhom. Bħal f’każijiet oħra, kien hemm kandidati li vvintaw l-ismijiet tal-poeżiji, tas-siltiet ta’ 
proża, u tal-kittieba bħal, pereżempju, “L-Għanja tal-poplu”, “L-Assedju ta’ Dun Karm”, “Ir-Rebħa 
ta’ Ebejer”, u “l-poe-proża Il-Fidwa f’Malta ta’ Camilleri”. Nisiltu xi kwotazzjonijiet mill-iskripts ħalli 
nuru l-ideat żbaljati ta’ xi kandidati: 
 

“…il-maltin ġabru l-Magna Carta minn Monroi li kien step kbir għall-indipendenza 
tagħhom…” 

“...jimxi mas-sistema fewdalija...” 
“…l-Otto Ruman kien qed jattakka lil Malta…” 
“  Ir-Re Alfonsu kerha lil  Malta lill-Konti Monroj  
    bir-rieghda tal-Maltin…” 
“…wara li miet missieru, Mark Antonin, kien ħieles       mid-dictazzjoni ta’ missieru…” 
“…il-Baruni kien il-fewdatur ta’ Malta…” 

 
6b Ir-Rispett fil-Familja 
Din it-tema nħasset li kienet fost it-temi favoriti. F’din il-mistoqsija, l-istudenti kellhom jiddiskutu  r-
relazzjonijiet li jeżistu bejn “il-membri tal-familja”. Ħafna wrew li jafu tajjeb ix-xogħlijiet letterarji 
f’din it-tema u rnexxielhom joħorġu r-relazzzjonijiet pożittivi u tajba (bħalma nsibu f’Il-Bejjiegħ tal-
Gazzetti, Mur Orqod Binti, u Sentiment) kif ukoll dawk inqas pożittivi (bħal f’Demgħat Tas-Silġ, 
Lullaby – lil Yevgeny, u Ir-Ragel Tal-Klieb). Dan kien l-aktar komponiment letterarju li fih intużaw 
kwotazzjonijiet relevanti. Punt ieħor pożittiv li ħareġ f’din it-tema kien li ħafna kandidati 
kkummentaw fuq relazzjonijiet reċiproċi fl-istess poeżija bħal, ngħidu aħna, fir-relazzjoni missier u 
bint f’Mur Orqod Binti. Kien hemm ukoll ħafna li kienu kapaċi juru x-xebh u s-sentimenti komuni 
minn xogħol letterarju għal ieħor. Madanakollu ma naqsux in-numru kbir ta’ Komponimenti 
Letterarji li tliet kwarti tagħhom kienu magħmulin minn rakkonti twal u esaġerati ta’ Ir-Raġel tal-
Klieb u Missier u Iben. Spikkat ukoll f’din it-tema l-interpretazzjoni ħażina ta’ Lullaby lil Yevgeny 
fejn kienu komuni kummenti bħal “...tinħass il-mibegħda bejn il-missier u l-iben...”. Fost in-
nuqqasijiet serji li nġabru mill-iskripts insibu: “...fil-poeżija Mur Orqod Binti, il-poeta jgħid lit-tifel 
tiegħu...” u “...fil-poe-proża Lullaby, lil Yevgeny, il-poeta jibża’ mill-għajnejn tat-tifla tiegħu 
Yevgeny”. Bħas-soltu kien hemm studenti li taw ismijiet ‘ġodda’ lill-poeżiji bħal “Dmugħ tas-Silġ”, 
“Tibżax”, “Scent iment”, u “Il-Bejjiegħ tal-Belt”. Siltiet bħal dawn li ġejjin juru kemm il-kandidati 
jkollhom impressjoni ħażina ta’ ċerti termini: 
 

 “…dawn ir-relazzjonijiet mhux dejjem ward u     żrar…” 
“...l-ilma tal-biki ma jistax jinżel...” 
“...il-bejjiegħ tal-gazzetti kien assassin tal-flus.” 
“Mur Orqod Binti hi poeżija mnissla minn eleġija.” 
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“...ir-raġel tal-klieb libes il-lottu meta mietet martu...” 
 
B’mod ġenerali ngħidu li dawk li għażlu Ir-Rispett fil-Familja marru aħjar minn dawk li għażlu 
Ġrajja u Identità. 
 
Kummenti Ġenerali fuq il-Komponiment Letterarju 

• L-ortografija nħasset batuta ħafna. Bosta tilfu l-marki kollha tal-ortografija fil-
komponiment. Oħrajn m’għandhomx idea kif iħaddmu l-punteġġjatura li hija tant 
importanti fil-kitba tal-esej. 

• Kien hemm komponimenti li fihom ma ssemma l-ebda awtur/poeta u oħrajn urew 
li l-awturi/il-poeti ma jafuhomx u allura jew iħawduhom jew jivvintawhom: Charles 
Florence minflok Charles Flores. 

• Instabu komponimenti mingħajr kwotazzjonijiet, jew inkella bi kwotazzjonijiet li 
mhumiex relavanti (donnhom li għax studjaw kwotazzjoni jridu jinkluduha bilfors); 
dawn huma nuqqasijiet. Mill-banda l-oħra, kien hemm min ikkwota nofs poeżija! 
Dan ir-rapport jenfasizza li dan l-eżami mhuwiex taħriġ għat-tagħlim bl-amment 
imma taħriġ fil-ħila kritika u għalhekk il-kwotazzjoni m’għandhiex tieħu post l-
argumentazzjoni. 

• Żbalji tal-espressjoni kien hemm bosta. Ngħidu aħna, “ipokrita” u “ipokresija” ma 
jafux xi jfissru u għalhekk dehru kummenti bħal “ipokrita għax tgħid fuq in-nies”. 

• Kultant ma tintgħamel l-ebda distinzjoni bejn novella u għamla oħra ta’ proża, u 
bejn silta ta’ proża u poeżija. 

• Il-markers ħassew li kien hemm paragrafi sħaħ ta’ noti bl-amment. Dan il-punt, fih 
innifsu, mhuwiex ħażin (għalkemm juri nuqqas ta’ maturità) sakemm l-ideat ta’ bl-
amment jintrabtu mas-suġġett magħżul. 

• Użu ta’ xogħlijiet letterarji minn temi oħra u mhux skont it-titlu. Għalkemm fit-
teorija tajjeb li jqabblu ma’ temi oħra, però li qed jiġri huwa li mbagħad ma 
jkollhomx ħin jew wisgħa biex jiftħu b’mod xieraq fuq ix-xogħol tat-tema 
magħżula, u allura l-komponiment jitqies bħala “barra mis-suġġett”. 

• Kull element li jissemma jrid jintrabat mas-suġġett magħżul. Kien hemm min 
qagħad jitkellem fuq il-metrika tal-poeżija fil-komponiment mingħajr ma qal 
x’kellha x’taqsam il-metrika mat-titlu li għażel.  

• Komponimenti sħaħ mingħajr paragrafi huwa nuqqas. 
• Donnu li l-istudenti li għażlu li joqogħdu għal Karta 2A insew li biex tiddiskuti trid 

tqabbel jew tikkuntrastja xogħol letterarju ma’ ieħor bħala parti mill-
argumentazzjoni u m’għandux ikun hemm narrazzjoni. 

• Kien hemm min għadu ma jafx jagħmel distinzjoni bejn il-mod kif wieħed jikteb u 
jitkellem; u ġieli ddaħħlu xi kummenti vulgari. 

• Xi kandidati lill-kittieba jsejħulhom b’isimhom (Rużar, Ġorġ): dan huwa ħażin 
għax il-konvenzjoni hija li jew issejħilhom b’isimhom sħiħ (Rużar Briffa, Ġorġ 
Borg) jew b’kunjomhom. 

• Bosta kellhom l-introduzzjoni u l-konklużjoni fqar wisq jew irrepetew lil xulxin. 
 
Dan huwa eżempju ta’ introduzzjoni u konklużjoni  li fihom jinħass li min kitibhom waqaf u ħaseb 
daqsxejn, u mhux sempliċiment kiteb xi ħaġa biex ikun kitibha. L-eżempju huwa minn 
komponiment fuq Karattri. 
 

Introduzzjoni  – “Il-letteratura hija mera tal-ħajja li tħallina nidħlu fil-ħajja tal-
karattri tal-proża jew tal-poeżija. Permezz ta’ dawn ix-xogħlijiet il-kittieba jikxfu l-
karatteristiċi tal-bniedem fl-istorja u jħalluna nirriflettu fuqhom.” 
 
Konklu żjoni – “Dawn il-karattri minkejja d-differenzi tagħhom jiġu flimkien u 
jagħtu ħin ta’ riflessjoni lill-qarrej. Għalhekk bihom nagħrfu d-differenza bejn il-
karattri, iġegħluna nidentifikaw ma’ karattri madwarna, u dan għandu relevanza 
għall-ħajja.” 
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Ta’ min ifakkar li l-ismijiet tax-xogħlijiet fil-komponimenti għandhom jinkitbu bejn l-inverted 
commas jew b’sing taħthom ħalli jingħarfu, u li meta wieħed jitkellem fuq xogħol letterarju jrid 
isemmi t-titlu. Dan ir-rapport ukoll jirrepeti l-fatt li l-komponiment letterarju mhuwiex esej ġenerali, 
u għalhekk irid ikun hemm referenza għax-xogħlijiet tas-sillabu. Importanti wkoll li l-kandidati 
jitħejjew sew biex it-tweġibiet tagħhom jippreżentawhom b’mod xieraq: jiġifieri, jiktbu n-numru tal-
mistoqsija u jiktbu ċar b’kaligrafija li tingħaraf. Kien hemm każ ta’ kandidat li wieġeb l-erba’ 
komponimenti letterarji: ittieħdu l-ewwel tnejn u l-oħrajn inqatgħu barra mill-immarkar. 
 
Bosta mill-kummenti ġenerali li ntgħamlu mir-Rapport tal-2008 jgħoddu għal dan ir-rapport ukoll. 
 
 
It-Tieni Karta B: Taqsima 1 – Referenza g ħall-Kuntest (Poe żija) 
 
Fl-Ewwel Taqsima, jiġifieri t-taqsima “Referenza għall-Kuntest”, il-kandidati kellhom żewġ 
taqsimiet x’jirrispondu - it-Taqsima Poeżija u t-Taqsima Proża.  F’kull taqsima, il-kandidati 
ngħataw żewġ għażliet li minnhom riedu jagħżlu waħda, jiġifieri waħda minn mistoqsija 1 u 
mistoqsija 2 u oħra minn mistoqsija 3 u mistoqsija 4.  Rigward it-Taqsima Poeżija, il-maġġoranza 
assoluta tal-kandidati għażlu li jwieġbu l-ewwel referenza għall-kuntest, jiġifieri dik dwar il-poeżija 
Jum ir-Rebħ. Min-naħa l-oħra fit-Taqsima Proża, il-maġġoranza tal-kandidati, anki jekk bi ftit, 
għażlu li jwieġbu l-mistoqsijiet dwar Malta Ġenna tal-Art.  Kienu ftit ħafna dawk il-kandidati li jew 
ħallew din it-taqsima barra jew li wieġbu ż-żewġ referenzi għall-kuntest misjuba f’kull waħda miż-
żewġ taqsimiet, minkejja li l-istruzzjoni mogħtija, jiġifieri li jagħżlu bejniethom, kienet miktuba fuq 
quddiem nett tal-karta tal-eżami b’tipa grassa. Meta tqabbel il-livell tat-tweġibiet mogħtija fit-
Taqsima Poeżija ma’ dak tat-tweġibiet mogħtija fit-Taqsima Proża, il-livell fl-aħħar taqsima kien 
agħar u ħafna drabi t-tweġibiet jew ma kellhom x’jaqsmu xejn mal-mistoqsija jew inkella kienu 
wisq foqra.   
 
L-eżaminaturi sabu għadd ta’ komponimenti letterarji li laħqu l-livell xieraq, jiġifieri ortografija, 
grammatika, Malti idjomatiku, u mod ta’ argumentazzjoni kienu sodisfaċenti. Però aktar kien 
hemm xogħlijiet li ma laħqux il-livell xieraq; u kien hemm ukoll min ma wieġeb xejn jew min kiteb 
biss l-ewwel komponiment; instabu każijiet ta’ kandidati li wieġbu tnejn mill-istess taqsima. L-
irrelevanza spikkat ħafna. Bosta kandidati jew ma fehmux il-mistoqsija jew inkella ma tawx kas il-
mistoqsija sħiħa u injoraw xi parti minnha; oħrajn żbaljaw ir-referenzi; filwaqt li oħrajn ivvintaw 
ħafna affarijiet minn żiedhom. Kien hemm ukoll min kiteb esej ġenerali u mhux letterarju jew kiteb 
fuq il-poeżiji u s-siltiet ta’ proża li dehru għar-Referenza għall-Kuntest: dan ir-rapport ifakkar li 
wieħed ma jistax jirrepeti l-istess ideat fl-istess karta; jiġifieri, fl-esejs letterarji l-kandidati ma 
jistgħux jinqdew b’materjal li jkun deher fir-Referenzi għall-Kuntest. 
 
Xi eżaminaturi lmentaw li bosta kandidati ma jafux jibnu komponiment, li oħrajn lanqas biss jużaw 
introduzzjoni (kien hemm min bħala introduzzjoni kkopja l-mistoqsija!) u konklużjoni (kien hemm 
min bħala konklużjoni rrepeta l-introduzzjoni), u li l-użu tal-Malti kultant kien ikun influwenzat minn 
xi lingwa oħra bħal “...napprezzaw l-anċestri tagħna...” (mill-Ingliż) u “...l-poeta ħass mankanza 
kbira...” (mit-Taljan); xi eżempji oħrajn huma “Il-mara tikkomplejnja...”, “Il-mara marret biex 
tagħmel komplaint...”, “...ħadd ma jista’ jgħid esaċċ...”. Hemm kandidati li sabuha diffiċli jfissru 
ruħhom b’mod tajjeb bil-Malti, u spiċċaw jużaw frażijiet żbaljati: “...karattri ingannaturi...”, “...fejn 
hu l-ħut tiegħek [ħutek]...”, “Xandru kien ix-shoot...”, “(Gerit u Ċikka) karattri li huma l-għira ta’ 
xulxin...”; oħrajn daħħlu siltiet informali bħal “...għawn ħafna mill Maltin jieħdu żbalji fil-lingwa 
tagħhom. Wieħed minn dawn huwa jien.”;  “Silta hija taħt in-Nar ta insejt min”; “qas”; “ħabba”; 
“daqt”.  
 
B’mod ġenerali nistgħu ngħidu li l-kandidati li daħlu għall-Karta 2B jsibuha diffiċli biex 
jargumentaw fuq is-suġġett tal-mistoqsija. Ħafna minnhom kitbu l-istorja jew il-ħsieb tal-proża jew 
tal-poeżija mingħajr ma għamlu ebda forma ta’ argumentazzjoni jew analiżi ta’ karattri. 
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Il-livell tat-tweġibiet mogħtija fit-taqsima tal-poeżija kien fqir u medjokri.  Ftit kienu dawk il-
kandidati li spikkaw fit-tweġibiet li taw.  Il-maġġoranza tal-kandidati ppruvaw iwieġbu l-mistoqsijiet 
kollha tal-poeżija magħżula u ftit kienu dawk li ħallew uħud minnhom barra.  Fil-poeżija Jum ir-
Rebħ, l-aktar mistoqsijiet li tħallew barra kienu l-“b”, iċ-“ċ”, u d-“d”; filwaqt li fil-poeproża 
Tradiment, ma tistax tgħid li kien hemm xi mistoqsijiet speċifiċi li tħallew barra.  Kandidat/a 
partikulari, flok wieġeb il-mistoqsijiet, reġa’ kkupjahom!  Kien hemm kandidat/a ieħor li saħansitra 
kkopja mill-ġdid il-poeżija magħżula. 

 
Anki fit-taqsima tal-proża, il-livell tat-tweġibiet mogħtija kien medjokri għall-aħħar.  Jidher li l-
kandidati kultant lanqas biss jifhmu l-mistoqsija u jaqbdu u jwieġbu bla ma jqisu jekk dak li qed 
iniżżlu fuq il-karti huwiex fil-fatt jirrispondi l-mistoqsija jew le.  Bosta mill-kandidati li għażlu li 
jwieġbu l-mistoqsijiet dwar is-silta Ir-Ribelli sabu ħafna diffiċli l-mistoqsijiet “ċ” u “d”.  Interessanti li 
ċerti kandidati lanqas jafu d-differenza bejn “poeżija”, “proża”, u “poeproża” minkejja li għandhom 
kwantità konsiderevoli ta’ xogħlijiet letterarji x’jistudjaw. Il-problema prinċipali hawnhekk kienet fl-
ewwel mistoqsija minħabba li ħafna mill-kandidati ma tawx fil-qosor il-ħsieb tas-silta mogħtija 
imma tas-silta sħiħa bil-konsegwenza li tilfu l-marki.   
 
Issa ngħaddu biex naraw dawn il-kumment b’aktar dettall. 
 
1. Jum ir-Rebħ 
Kienu bosta dawk li għażlu din il-poeżija.  Minkejja l-konċiżjoni tagħha tidher li hija poeżija li tinżel 
tajjeb ma’ għadd kbir ta’ kandidati.  
 
a. Għall-ewwel mistoqsija, fejn speċifikament il-kandidati ntalbu sabiex isarrfu fi kliemhom ħsieb 
din il-poeżija, ħafna kienu dawk li ntilfu jirrakkontaw l-isfond li fuqu nkitbet din il-poeżija. 
Għalkemm huwa importanti li l-kandidati jkunu jafu meta nkitbet din il-poeżija, f’liema kuntest, u 
għal liema raġuni, l-għan tal-mistoqsija kien sabiex il-kandidati juru ħila f’tisrif il-versi fi kliemhom.  
 
Eżempju ta’ għotja ta’ tagħrif storiku u tbegħid minn tisrif il-versi fi kliem il-kandidati: 
 
 

“F’din il-poeżija l-poeta juri t-tbatija kbira li kellhom jgħaddu minnha l-Maltin. 
Kienu żminijiet oħra, żminijiet koroh, żminijiet diffiċli fejn ma konniex irrispettati 
mill-barranin kemm li kienu jaħkmuna kif ukoll minn dawk ta’ madwarna. Forsi 
għax żgħar? Forsi għax imbeżżgħin? Min jaf? Żgur li għax rawna hekk ħakmuna 
u għaffġuna. Ma jagħmluhiex illum ta!” 

 
Minkejja l-fatt li f’referenza għall-kuntest il-kandidati jingħataw xogħol letterarju partikolari u jridu 
janalizzawh kif mitlubin, dan jinkludi wkoll għarfien xieraq tat-tema li minnha nsiltet il-poeżija 
magħżula.  F’xi każi deher ċar li l-kandidati la kellhom idea tal-poeżija u wisq inqas tat-tema li 
minnha ttieħdet din il-poeżija. Dan jidher l-aktar mit-tweġibiet totalment imbiegħda minn dak li 
Rużar Briffa pprova jwassal permezz ta’ din il-poeżija. Huwa importanti li x-xogħlijiet letterarji 
jkunu nqraw u ġew studjati kif xieraq.  Għal uħud, bħal qisu waqt l-eżami jkun l-ewwel darba li 
jaraw dan ix-xogħol letterarju u għalhekk iniżżlu tweġibiet li la għandhom x’jaqsmu mal-poeżija u 
lanqas ma’ dak mistoqsi. Jekk wieħed jgħarbel uħud mill-eżempji mogħtija hawn taħt jintebaħ 
kemm, li kieku Rużar Briffa u Mikiel Anton Vassalli kienu għadhom ħajjin, kienu jipprotestaw mhux 
biss għall-interpretazzjonijiet foqra u totalment imbiegħda li ngħataw għal din il-poeżija iżda wkoll 
għal-livell fqajjar ta’ Malti misjub.   

 
Eżempji ta’ tagħrif imbiegħed kompletament minn dak misjub fil-poeżija: 

• “Din kien hemm raġel li kien għajjat li hu Maltija imma ħadd ma tat kasu. Kulħadd bdiet 
jidħku biegħ, kulħadd beda jgħajru imma Rużar Briffa ma tantx ħadu gost b’dan.” 

• “Din il-poeżija tfakkarni fil-gwerra dinjija ta’ Malta u kif Malta rebħet il-gwerra.” 
• “Din il-poeżija hija fuq rebħ. Meta kienet fil-gwerra. L-għadu jiġi jattakkahom u Maltija 

jqumu fuq tagħhom biex joħorġu rebbeħin.” 
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• “In-nies qamu jgħajtu li huma Maltin. Miskin min jidħak bil-Maltin għax jifqgħuh. In-nies 
qabdu jkantaw l-innu Malti u bdew jinstemgħu mill-irħula. Malta kienet f’idejn pajjiż 
barrani. Vassalli qam mal-Maltin u lanqas hu ma kellu sabar.” 

• “Il-poeta qed juri kemm għandna Malta sabiħa u kemm aħna tajbin anke fil-futbol. Minn 
dejjem konna nies li nħobbu l-isports u għalkemm irbaħna u qgħadniex ngħajru lill-
Ungeriżi għax tilfu.” 

• “Il-poeżija qiegħda turi l-importanza ta’ din il-mara. Aħna nafu hekk għax hi tgħid jien 
Maltija.  Meta hija ħa ssib is-sabar għax issib il-ħaġa li xtaqet.” 

• “Il-Maltin lagħbu kontra tim Russu.” 
• “Jum ir-Rebħ hi magħmula minn versi kwadrilitteri.” 
• “Jum ir-Rebħ hi magħmula minn versi duwini.” 
• “Jum ir-Rebħ magħmula minn versi margarita.” 

 
Għal din l-ewwel mistoqsija kien hemm għadd ta’ kandidati li qabdu l-poeżija mogħtija u reġgħu 
kitbuha mill-ġdid jew biddlulha xi partijiet iżda ħallewha fl-istess temp/persuna. L-għan tal-ewwel 
mistoqsija huwa li l-kandidati jaqraw b’reqqa l-kontenut tal-poeżija u fid-dawl ta’ dak misjub u tat-
tema li minnha tagħmel parti, isenslu u jdommu ħsieb il-poeżija b’fedeltà. L-ikkuppjar tal-istess 
poeżija mhux xhieda ta’ fehim xieraq la tal-mistoqsija mogħtija u lanqas ta’ ħsieb il-poeżija fid-
dawl tat-tema li minnha nsiltet. Dan hu eżempju minnhom: 
 

“U l-kotra stenbħet – u għajtet: 
‘Jien Maltija!  Miskin min ikun imaqdarni. 
Miskin min ikun jgħaddini biż-żmien.’ 
 
U l-kotra kantat – u semmgħet mar-riħ 
L-innu tal-Maltin – il-leħen kien rebaħ. 
 
Fuq ras l-imgħoddi – ir-ras tal-apatija 
Waqt li ruħna raqdet – fuq sodda li ma kinitx tagħha. 
 
L-oqbra ta’ Vassalli – qamet mill-erwieħ 
U għajtet: Issa – jien se nsib il-paċi.” 

 
Xi kandidati b’ħsieb il-poeżija fiehmu li kellhom jagħtu ħsieb ġenerali li aktar qisu jappartjeni t-
tema kollha milli l-poeżija speċifika mogħtija. Huwa importanti li nintebħu u nkunu konxji li 
għalkemm ix-xogħlijiet letterarji differenti misjuba f’kull tema kollha b’xi mod jew ieħor jagħtu 
kontribut komuni fit-tiswir ta’ dik it-tema, kull xogħol letterarju, għalkemm parti minn tema, għandu 
wkoll l-identità, il-karattru, u l-uniċità tiegħu. Huwa għalhekk li f’mistoqsija bħall-ewwel waħda l-
kandidati jridu tassew iwasslu l-punt li jgħaqqad ’il din il-poeżija mal-kumplament tax-xogħlijiet 
iżda wkoll huwa meħtieġ li jinħareġ b’mod espliċitu dak kollu li jagħmel lil din il-poeżija dak li hi u 
konsegwentement differenti mill-oħrajn. 
 
Eżempju ta’ kummenti ġenerali wisq: “Din il-poeżija turi l-identità Maltija li aħna Maltin u min hu 
Malti hu kuntent lejn pajjiżu għaliex twieled fih.” 
 
Kien hemm, kif jixraq u kif mistenni, għadd ta’ tweġibiet mogħnija b’tagħrif xieraq u li fihom il-
kandidati wieġbu b’mod mill-aktar fidil dak mistoqsi. Kif jidher mill-eżempji mogħtija, xi kandidati 
wrew ħakma tajba tal-poeżija u sarrfu ħsieb il-poeżija f’bilanċ xieraq bejn l-isfond ta’ din il-poeżija, 
it-tema, u finalment dak mixtieq u mwassal fi vrus il-poeta. 
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Eżempji ta’ tweġibiet li kisbu marka mhux ħażina: 
 

“F’din il-poeżija ta’ Rużar Briffa, ‘Jum ir-Rebħ’, il-poeta qiegħed jesprimi ruħu 
f’dawn il-versi kemm hu sodisfatt li hu Malti. Dan għaliex il-Maltin ma kinux reqdin 
sal-aħħar. Meta raw l-identità u d-drittijiet tagħhom imkasbrin u mgħaffġin mill-
barranin ipprotestaw u għaqqdu l-vuċi tagħhom f’leħen wieħed sabiex ikantaw l-
Innu li jgħaqqadna. L-ombra ta’ Mikiel Anton Vassalli (missier il-lingwa tagħna), 
setgħet sa fl-aħħar tistrieħ għaliex xewqtu ġiet imwettqa, għaliex sa fl-aħħar il-
Maltin qamu u ddefendew dak li hu tagħhom u dak li jagħmilhom Maltin.” 
 
“Fil-poeżija, ‘Jum ir-Rebħ’, Briffa jirrakkonta ġrajja li seħħet fl-1945 meta t-tim 
Malti tal-futbol lagħab kontra t-tim Jugoslav. Qabel inbdiet il-logħba, daqqet l-innu 
tal-Ingilterra u dak ta’ Jugoslavja imma dak ta’ Malta ma ndaqqx. Kien hawnhekk 
li l-Maltin qamu lkoll flimkien u rvellaw. Ma qagħdux għal din l-offiża b’hekk il-
Maltin kollha qamu, għaqqdu leħen wieħed u minn jeddhom qabdu jkantaw l-innu 
li jagħmilna Maltin u Maltin biss: l-innu Malti. Tlifna l-logħba imma rbaħna lilna 
nfusna dakinhar. Vassalli, missier l-ilsien Malti seta’ jistrieħ fil-paċi għax ix-xewqa 
tiegħu li kienet dik li l-poplu Malti jaqbeż għad-drittijiet tiegħu u jagħti ġieħ lil 
pajjiżu saret realtà. Il-Maltin issa neżgħu l-biża’ li ħakimhom għal tant snin u 
qamu fuq tagħhom.” 

 
Huwa importanti li f’mistoqsija ta’ dan it-tip il-kandidati jkunu konċiżi u bbilanċjati. Tajjeb li jsemmu 
l-isfond, il-kuntest li għalih u fih inkitbet din il-poeżija. Tajjeb ukoll li jsemmu t-tema u kif kull ħaġa 
misjuba f’din il-poeżija tikkontribwixxi, bħax-xogħlijiet letterarji l-oħra, għall-bini fit-tiswir ta’ tema 
speċifika, iżda huwa importanti wkoll li ssir referernza xierqa u fidila għal dak li l-poeta qed 
jipprova jwassal permezz ta’ din il-poeżija. Il-ħila tal-kandidat tinħareġ fil-mod kif dan kollu 
jitwassal b’mod mill-aktar ibbilanċjat u li jitwieġeb bi preċiżjoni dak li ġie mistoqsi. 
 
b. Ħafna mill-istudenti ma fehmux eżattament dwar xiex kellhom jikkummentaw u kienu bosta 
dawk li għal din it-tweġiba jew qabdu u sparaw risposta jew inkella qagħdu jduru mal-lewża biex 
jippruvaw jolqtu dak mistoqsi.  Turija ta’ dan huma l-eżempji misjuba hawn taħt: 
 

 “Is-sentiment ewlieni hu li qiegħda turi l-personifikazzjoni tagħha.  Dan jista’ jkun 
l-introduzzjoni tagħha.” 

“Is-sentiment ewlieni li jqanqal il-poeta huwa li l-Maltin imsieken sa fl-aħħar ma 
felħux aktar għal din l-attitudni daqshekk kiefra, qarrieqa, aggressiva, 
indifferenti u passiva tal-ħakkiema.  Is-sentiment huwa dan hux hekk.  
Sentiment sabiħ imma ikrah fl-istess ħin.  Stajna ħassejna sentiment aħjar.” 

“Is-sentiment huwa wieħed ta’emozzjoni.” 
“Is-sentiment huwa meta bdew ikantaw l-innu Malti.” 
“Is-sentiment ewlieni hu li huwa qam u beda jgħajjat.” 
“Qiegħed jirreferi għal Malta u għall-Maltin.” 
“L-ewwel sentenza fl-ewwel strofa.” 

 
Bla dubju ta’ xejn is-sentiment ta’ patrijottiżmu huwa dominanti u jserrep b’qilla minn kelma għall-
oħra, minn vers għall-ieħor u minn strofa għall-oħra tul din il-poeżija. Minkejja dan, kienu bosta 
dawk li ħallew dan is-sentiment idub u jinħela mingħajr ma jintebħu bih. 
 
ċ.  Metafora hija “figura tat-taħdit li fiha kelma jew frażi hi identifikata ma’ xi ħaġa li loġikament, 
jew skont is-sens letterali, m’għandhiex relazzjoni mal-kelma jew mal-frażi …fiha paragun moħbi” 
(Friggieri, 1996: 408).  Hu għalhekk li f’din il-mistoqsija l-kandidati ntalbu joħorġu dan il-paragun. 
F’metafora, importanti ħafna li l-istudenti jqassmu t-tweġiba tagħhom b’mod li juru x’qiegħed 
jitqabbel ma’ xiex u għal liema raġuni.  Pereżempju, Marija warda.   
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Ftit kienu dawk li rnexxielhom jisiltu liema ħaġa qed tiġi mqabbla mal-oħra. Uħud mit-tweġibiet 
mogħtija sempliċiment reġgħu niżżlu l-metafora mogħtija, biddlu xi kelma ’l hawn u ’l hinn jew 
saħansitra sarrfu dak miktub fi kliemhom u skont kif fehmuha huma kif naraw mill-eżempji ta’ 
hawn taħt: 
 

• “Li aħna ma konniex smajnieha tgħajjat.  Ma tajniex kasha għalhekk bdiet tgħajjat tant li 
mbagħad marret fis-sodda.” 

• “Il-metafora hi li meta Rużar Briffa għajjat, in-nies ma ħadux gost.” 
• “Li l-Maltin kienu ħaġa waħda magħhom u li għalhekk kien hawn ħafna tfal qishom 

Ingliżi.” 
• “Waqt li kienet rieqda ġo sodda li ma kinitx tagħha.” 
• “Meta tmut ruħek tkun fejn Alla għalhekk jgħidu kienet rieqda ġo sodda barranija.” 
• “Iqabbel ħaġa m’oħra li jkollu l-bniedem u din il-ħaġa ma tagħmilx kif jgħid il-kittieb 

eżempju r-ruħ ma torqodx.” 
• “Meta konna mejtin.” 
• “Meta nqabblu l-affarijiet bejniethom.” 

 
Meta l-istudenti jintalbu janalizzaw metafora għandhom:  

• jisiltu ż-żewġ oġġetti/affarijiet li qed jiġu mqabbla u 
• jaraw għaliex dawn qed jiġu mqabbla u jistaqsu mistoqsijiet bħal: X’hemm komuni 

bejniethom? X’inhija dik il-kwalità, sitwazzjoni jew karatteristika li tgħaqqadhom u 
tqarribhom?  Għaliex il-kittieb għażel dik il-ħaġa partikolari u mhux oħra? 

 
d. Jekk forsi l-kelma metrika għal uħud tista’ tqanqal diffikultajiet ta’ x’wieħed jifhem b’metrika, 
f’dan il-każ u din id-darba l-istudenti ngħataw fil-parentesi tifsira ssimplifikata ta’ dak mistoqsi. Bil-
kelma metrika nifhmu, “il-ħażna tal-qisien, tal-modi kif jitqiegħed flimkien il-kliem biex tinkiseb l-
armonija ritmika, il-mewġa tas-sillabi aċċentati u sillabi mhux-aċċentati, tal-vers: id-damma tal-
elementi li jsawru l-versifikazzjoni, il-ħolqien tal-versi, hi magħmula mit-tul tal-versi, mill-figuri 
metriċi, miċ-ċesura, mill-aċċenti mseħbin ma’ sillabi mingħajr aċċenti, u x-xejriet l-oħra li jroddu 
mewġa mużikali bis-saħħa tat-tqegħid tal-kliem” (Friggieri, 1996: 424). 
 
Fost it-tweġibiet mogħtija għal din il-mistoqsija kien hemm dawn li ġejjin:  
 

• “Il-versi tal-poeżija huma twal.” 
• “Il-versi tal-poeżija huma miktubin tajjeb ħafna.” 
• “Din il-poeżija għandha tmien metrika.” 
• “Huwa kiteb b’mod modern u li taqsam il-poeżija bi stil sabiħ.” 
• “L-ewwel verb mat-tieni u t-tieni verb mal-ħames.” 
• “Maltija ma’ rjieħ; bija ma’ rebbieħ u hekk mal-poeżija kollha.” 

 
Bil-kelma metrika l-kandidati għandhom jifhmu li jridu jagħtu tagħrif ftit tekniku dwar il-poeżija. 
Huwa mistenni li f’dan il-livell il-kandidati jkunu midħla ta’ għadd ta’ terminoloġija teknika sinonima 
mal-analiżi tax-xogħlijiet letterarji. Termini bħal: versi settenarji, ċesura, vers tronk eċċ.  
 
e. Huwa importanti li l-kandidati jidraw li l-marki allokati għal kull mistoqsija jitfgħu dawl fuq id-
dettall mistenni. Ġaladarba għal din il-mistoqsija ngħataw erba’ marki, il-kandidati għandhom 
jirrealizzaw li dan ifisser ħtieġa ta’ tfannid u metikolożità fit-tweġibiet mogħtija. Ma jistax kandidat 
jagħti tweġiba waħda biss għal dan it-tip ta’ mistoqsija. Lanqas mhu sewwa li jingħataw tweġbiet 
ġenerali u applikabbli għal kull xogħol misjub f’din it-tema. Kif issemma qabel, kull xogħol 
letterarju għandu l-karattru u l-personalità tiegħu u għalhekk ir-raġunijiet għaliex DIN il-poeżija 
partikolari tinsab f’din it-tema partikolari huma differenti minn dawk ta’ poeżija/silta oħra. 
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Fost it-tweġibiet mogħtija li ma jimxux ma’ dak mistenni nsibu dawn li ġejjin: 
 

• “Hemm similarità bejniethom bħal nies li ma jagħtux kas it-tajjeb, nies li jkissru u ma 
jagħtux kas il-ferħ, ukoll Rużar Briffa kiteb ħafna protesti.” 

• “Għax hawn protesta.” 
• “Raġunijiet huma għax Rużar Briffa għajjat li hu Malti, qabżitlu.” 
• “Għax dil-poeżija qiegħda tgħajjat kif Malta nħelset mill-Ġermaniżi fil-gwerra u l-poeta 

jipprotesta għal dak li għamlulna.” 
• “Għax il-poeżija toħroġ effetti ta’ protesta.” 
• “Għandha tagħmel mas-silta tal-protesta għax bħalma hawn nies li jħobbu lil Malta hawn 

nies li jipprotestaw kontra Malta.” 
• “Għaliex il-Maltin qed juru li l-identità tagħhom hija waħda tajba u sabiħa.” 
• “Għax qegħdin jipprotestaw.” 

 
Huwa importanti li l-kandidati jagħtu tweġibiet serji u li permezz tagħhom juru ħila kemm fil-fehim 
ta’ dak mistoqsi kif ukoll fi tweġibiet xierqa mħlaħħma u mseddqa b’kummenti speċifiċi dwar il-
poeżija partikolari fid-dawl tat-tema. Għalkemm kulħadd bniedem, kulħadd differenti. Għalkemm 
ix-xogħlijet tat-tema l-Protesta huma kollha dwar il-protesta, huma kollha differenti f’dak li qed 
jipprotestaw fuqu. 
 
2. Tradiment  
Qabel xejn importanti li l-kandidati juru kompetenza xierqa fid-distinzjoni li teżisti bejn ġeneri 
differenti.  Teżisti l-poeżija, il-poeproża, u l-proża.  Ilkoll kitbiet bi lbiesi differenti u għalhekk meta 
dawk il-kandidati sejħu din il-poeproża “poeżija” kienu żbaljati.   
 
a. F’uħud mit-tweġibiet għal din il-mistoqsija ma saret l-ebda referenza għall-analoġija li jinqeda 
biha l-poeta. Fenech juża l-passjoni li għadda minnha Ġesù sabiex jispjegalna l-passjoni u t-
tbiċċir li qed tgħaddi minnu Malta minħabba l-progress u l-indifferenza tal-Maltin. Kienu bosta 
dawk il-kandidati li m’għamlux referenza għal dan, lanqas għar-reġistru reliġjuż u l-analoġiji 
Bibbliċi misjuba tul dan ix-xogħol letterarju.  Oħrajn iffokaw fuq l-aspett reliġjuż (li f’dan il-każ 
huwa sekondarju) u m’għamlu l-ebda referenza għall-messaġġ prinċipali tal-poeta sabiex ilkoll 
nieħdu ħsieb artna u l-ambjent li jiċċirkondaha. 
 
Xi eżempji li jixhdu dan u agħar huma dawn li ġejjin: 
 

• “Din il-kitba hija fuq il-knisja u waqt il-quddiesa jsiru attivitajiet fil-kant tat-talb u l-innu tat-
talba tan-Nazzjon (l-Ave Marija bil-Malti) u tibda tħoss forsi ċertu emozzjonijiet qed 
jitkellem fuq Alla li jberikna u li għamel ħafna affarijiet fuqu.” 

• “Alla ġie biex isalvana bata u miet għalina taħt Ponzu Pilatu fuq is-salib.  Din il-poeżija 
Victor kitibha biex ifakkarna kemm iħobbna Ġesù.” 

• “Il-ħsieb tal-poeżija huwa li l-poeta qed jipprova jwassal messaġġ lili u lilek u lilna kollha 
lejn Alla li hu sidu.  Dan però qiegħed jipprotesta kontra l-qerda tal-ambjent għaliex 
Beneditt moħħu biss fl-għelieqi tiegħu u jkisser ta’ Sam.” 

• “Il-vilel huma ta’ nies sinjuri għalhekk mhumiex ħa jiġu ttowjati.” 
• “F’din il-poeżija, Tradiment ta’ Victor Fenech, qiegħed jiddeskrivi kif kien ir-redentur meta 

s-suldati ġew għalih biex isallbuh.  Il-poeta qiegħed jara lir-redentur b’sidru spulpjat fil-
vilel.  Il-poeta qiegħed jitkellem flok ‘Alla’ u juri kemm irrabja li qtilnieh.” 

• “Il-poeżija tradiment tagħmel parti mill-protesta għaliex anke l-pitirross iħammar sidru.” 
• “Tradiment għandha tagħmel parti mit-tema protesta biex ma jgħollix id-dawl u l-ilma.” 

 
Eżempji ta’ tweġibiet validi u tajbin kien hemm ukoll, fosthom: 
 

• “Fi ‘Tradiment’, Victor Fenech qed jispjega kemm qed iħossu qalbu maqtugħa meta ġo 
dawk l-għelieqi hemm il-vilel imferrxin ma’ kullimkien.  Fenech jgħid li jġib lir-redentur 
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quddiem għajnejh meta jiftakar li flok siġar, in-nies qed isammru l-imsiemer.  Huwa jħoss 
li kull min iħobb lil Malta għandu jaqbeż għaliha u jgħolli leħnu.  Il-poeta jagħlaq billi jurina 
kemm għalkemm huwa mdejjaq b’din id-dehra, xorta ma jista’ jagħmel xejn l-istess kif ma 
seta’ jagħmel xejn Ġesù meta kien qed jiġi msawwat.” 

• “F’din il-poeproża ‘Tradiment’, Victor Fenech il-poeta jqabbel l-għelieqi ma’ sider ir-
redentur spulpjat.  Fenech qiegħed iqabbel it-tradiment tal-ambjent naturali mat-tradiment 
ta’ Kristu fil-passjoni.  Il-poeta qiegħed jipprotesta permezz ta’ din il-poeproża kontra l-
qerda tal-ambjent.  Il-poeta qiegħed jipprotesta għax minflok dak l-ambjent sabiħ u 
ħadrani qed jinbena ħafna bini, ħafna vilel.  Il-poeta kkwota kliem Ġesù biex juri kemm hu 
mdejjaq u mbeżża’ mill-futur u dak li ġej għal Malta.” 

 
Kif jidher mill-eżempji tajbin mogħtija hawn fuq, xi kandidati mhux biss kienu fidili lejn dak mistoqsi 
u lejn dak imwassal mill-poeta, imma wkoll qagħdu attenti sabiex fit-tweġiba tagħhom joħolqu 
bilanċ.  Huwa importanti li fi tweġiba bħal din il-kandidati ma jagħtux ħafna tagħrif dwar l-ewwel 
parti u ftit dwar l-aħħar parti iżda tagħrif ekwu fuq il-partijiet kollha li fuqhom hija mibnija din il-
poeproża. 
 
b. (i) Il-maġġoranza tal-kandidati wieġbu għal din il-mistoqsija tajjeb għalkemm xi eċċezzjonijiet 
(bħal dejjem) ma naqsux bħal, pereżempju, “Versi ħielsa”, “Din l-għamla ta’ kitba hija Maltija”, 
“Proża”, “Kwarantina”, “Poeżija”, “Letterarja”, u “Din il-kitba tissejjaħ f’għamla ta’ kitba moderna”. 
It-termini għamla u ġeneru jesiġu mill-kandidati li jikkummentaw fuq il-libsa milbusa mix-xogħol 
letterarju. Huwa importanti li l-kandidati jkunu midħla ta’ ġeneri u għamliet differenti l-aktar dawk li 
tagħhom għandna xi eżempji fis-sillabu taċ-ĊES fosthom: saffika, eleġija, ħajku, poeżija, 
poeproża, u proża. 
 
b. (ii) Ħafna mit-tweġibiet mogħtija kienu validi għalkemm xotti. Kif imsemmi f’kummenti 
preċedenti, l-ammont ta’ marki allokati għall-mistoqsija għandu jservu ta’ gwida għad-dettall li 
għandu jingħata fit-tweġiba. Hu għalhekk li ladarba għal din il-mistoqsija kien hemm allokati tliet 
marki, l-istudenti kienu mistennijia li jagħtu aktar minn raġuni waħda fit-tweġiba tagħhom. Eżempji 
ta’ tweġibiet foqra u kompletament imbegħdin minn dak mitlub huma dawn li ġejjin: 
 

• “Vers ħieles hija meta l-poeżija ma jkollhiex l-istess rima.” 
• “L-għamla hija dik ix-xi ħaġa li tkun miktuba u tkun tista’ taqra x’għamla hi bla problemi.” 
• “Din l-għamla tissejjaħ hekk għax parti mit-tema tal-protesta għax Kristu miet għalina biex 

isalvana u għax mhux sew li jsir tradiment fuq Kristu.” 
• “Għax tkun qisha komponiment.” 
• “Infissru li l-poeta qiegħed jikteb b’Malti li jinftiehem.” 

 
Din il-mistoqsija xi ftit jew wisq hija dipendenti fuq it-tweġiba ta’ qabilha. Minkejja li kien hemm 
uħud li ma fehmux dak mistoqsi, kien hemm għadd ta’ kandidati li taw tweġibiet tajbin fosthom: 
 

• “Din l-għamla, poeproża tissejjaħ hekk għaliex magħmula minn qishom paragrafi iżda 
xorta fihom ikun hemm xi aspetti mill-poeżija bħal eżempju: rima interna, metafori, ritmu, 
eċċ.” 

• “Hija taħlita bejn poeżija u proża jiġifieri fiha kemm qishom partijiet minn poeżija u fid-
dehra qisha storja/paragrafi/proża.” 

 
ċ. (i) F’din it-tweġiba l-kandidati kellhom ħjiel ċar li tifsir din il-metafora kellu jingħata fid-dawl tal-
kuntest li tinsab fih. Minkejja dan, kienu bosta li spjegaw il-metafora miftuma minn kull kuntest u 
għalhekk sempliċiment taw spjegazzjoni ta’ xi jfisser kalċi. Oħrajn iffokaw l-aktar fuq il-kuntest 
reliġjuż u ntilfu jispjegaw x’jirrappreżenta l-kalċi fil-quddiesa. B’eżempju nsemmu dawn: 
 

• “Tħallix dan it-taħwid jgħaddi minn ġo fina.” 
• “Din hija l-ħobż u l-inbid tagħna.” 
• “L-għelieqi li ser jispiċċaw.” 
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• “Id-demm li xerred għalina Ġesù.” 
• “Skont kif użata fis-silta, u dan żball għax din poeżija mhux silta, din il-frażi tfisser li aħna 

qatt ma nistgħu nikkmandaw lil Alla minħabba li Alla biss jista’ jurina s-sinjali tat-toroq 
tiegħu.” 

• “Id-demm u l-effett tat-tbatija li Ġesù għadda minnha biex isalvana.” 
• “Li l-kalċi rridu nixorbuh aħna għax hu ta’ Ġesù Kristu.” 

 
Tajjeb infakkru ftit li kull tip ta’ analoġija misjuba sew jekk hija f’poeżija, f’poeproża, jew f’silta ta’ 
proża l-kittieb jinqeda biha sabiex ifisser xi ħaġa oħra. Hu għalhekk li l-istudenti m’għandhomx 
jintilfu fl-ispjegazzjoni tal-oġġett użat fit-tqabbil iżda fix-xebh li hemm bejn iż-żewġ affarijiet 
magħżula biex jitqabblu. Il-kittieb b’reqqa jkun għażel ħaġa u mhux oħra, l-istess kif pittur jagħżel 
kulur u mhux ieħor sabiex il-prodott aħħari jkun fidil lejn dak li jixtieq iqanqal fl-udjenza tiegħu.  
F’din il-mistoqsija l-istudenti kellhom jagħrfu x’qiegħed jitqabbel ma’ xiex u dan jagħmluh fid-dawl 
tal-kuntest li tinsab fih din il-metafora. 
 
ċ. (ii) Meta wieħed jingħata tip ta’ mistoqsija bħal din, ikun ċar li t-tweġiba mogħtija trid tinbena fuq 
dik ta’ qabilha. Hu għalhekk li f’din il-mistoqsija l-kandidati riedu jfanndu ftit aktar l-ispjegazzjoni 
tal-metafora mogħtija sabiex jinħareġ ċar għarfien il-kandidat/a fl-analiżi tal-paragun magħmul. 
Minkejja dan kienu ħafna l-istudenti li taw tweġibiet xotti u mbiegħda minn dak mistenni. 
B’eżempju nagħtu dawn: 
 

• “Ta’ tgerfix.” 
• “Il-metafora għandha effett tal-kelma li hija mnissla u tagħmel kelma parti mill-prova bħala 

kelma li qalha, Alla u li hi importanti.” 
• “Turina li Alla jħobbna.” 
• “L-effett tal-metafora hija li aħna rridu naċċettaw it-tajjeb u l-ħażin li jibagħtilna Alla bħall-

mard u hekk. 
• “Effett ta’ ħajja.” 
• “Qed idaħħalna aktar fl-effett tal-poeproża jiġifieri qed jurina min qed jeqred l-ambjent.” 
• “L-effett li għandha din il-metafora hi li l-poeta jiddeskrivi sew l-oġġett tant li jġiegħlek 

toħloq bħal ħolma.” 
 
d. Ftit kienu dawk li taw iż-żewġ raġunijiet mitluba, anzi ħafna mill-kandidati lanqas raġuni waħda 
ma taw. 
 
Kull kelma jekk moqrija b’reqqa u b’attenzjoni fil-kuntest tagħha tgħinek tifhimha. It-tweġibiet 
mogħtija għal din il-mistoqsija juru n-nuqqas ta’ attenzjoni li bosta kandidati jagħtu lill-kuntest. 
Minkejja li din il-poeproża jafuha u min jaf kemm-il darba qrawha, analizzawha u rrevedewha 
bosta mill-kandidati jidher ċar li qabdu u wieġbu mingħajr ma għamlu ebda referenza għall-
kuntest. Tissejjaħ referenza għall-kuntest għaliex il-mistoqsijiet mogħtija jeħtieġu referenza 
kontinwa għall-kuntest li minnu nsiltu. 
 
It-Tieni Karta B: Taqsima 1 – Referenza g ħall-Kuntest (Pro ża) 
 
3. Ir-Ribelli 
a. Nuqqas rikorrenti li ta’ kull sena jmewweġ fuq wiċċ it-tweġibiet mogħtija huwa li meta l-istudenti 
jintalbu jagħtu ħsieb is-silta fi kliemhom, jispiċċaw jagħtu sinteżi tas-silta kollha li minnha tkun 
ittieħdet il-parti mogħtija. Huwa importanti li f’din it-taqsima l-istudenti jagħtu biss taqsira fi 
kliemhom tas-silta mogħtija u fl-ebda ħin, f’din il-mistoqsija, m’għandhom jagħmlu referenza la 
għall-kumplament tas-silta u lanqas għar-rumanz li xi drabi tkun ittieħdet minnu s-silta. Fost xi 
tweġibiet li juru dan u aktar insibu: 
 

• “Il-ħsieb ta’ din is-silta hija li Petriga u Jumi joħorġu flimkien, però l-ġenituri ta’ Jumi li 
huma Sidor u Benna m’għandhomx pjaċir biha għax kulħadd jgħid li Petriga hija mara 
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żienja u mhu veru xejn għax in-nies tal-isqaq li joqogħdu ħdejhom jaħsbu ħażin wisq 
għax kienu jarawha toħroġ ma’ wieħed mill-Belt bil-ġlekk u l-maktur.” 

• “Ġara li Petriga ltaqgħet ma’ ġuvni jismu Jumi.  Dan ħajjarha biex taħrab miegħu u jmorru 
lejn il-belt.  Meta Petriga reġa’ bdielha marret lura imma r-raħal ma laqagħhiex.  Kellha 
terġa’ tmur ma’ Jumi.” 

• “F’din il-ġrajja nsibu lil Jumi u lil Petriga li kienu maħbubin.  Dawn ħarbu mir-raħal 
tagħhom.  Għamlu kif jgħidu, ‘Love Escape’.  Iżda tiġi lura ġo darha iżda lil Jumi 
aċċettawh u lilha le.  Din spiċċat waħedha mingħajr Jumi.” 

• “F’din is-silta naraw mara tal-affari tagħha, Petriga li ddeċidiet li ssibu hi lill-maħbub 
tagħha, minflok il-ġenituri u allura n-nies ta’ dak ir-raħal stmerrewha.  F’din is-silta 
naraw att krudili fuq Petriga meta tiġi stuprata minn xi rġiel.” 

 
Għal din il-mistoqsija huwa meħtieġ li l-kandidati jaqraw sewwa s-silta mogħtija u jiffokaw fuqha, u 
fuqha biss, mingħajr ebda referenza la għal dak li ġara qabel u lanqas għal dak li ġara wara. 
 
b. (i) Din il-mistoqsija bosta wiġbuha tajjeb, imma xi wħud ma setgħux jiddeċiedu jekk fl-ewwel 
paragrafu hemmx aktar deskrizzjoni jew narrazzjoni: eż. “Hi kemm ftit deskrittiva u ftit narrattiva”, 
“Naħseb li naqra minn kollox”. Meta l-kandidati jingħataw għażla huwa meħtieġ li jagħmlu dan u 
mhux jagħtu tweġibiet newtrali. 
 
b. (ii) Mistoqsija ta’ dan it-tip tesiġi tkomplija fuq ta’ qabilha u għalhekk min ġab ta’ qabel ħażina, 
ma setax iġib din tajba.  Min-naħa l-oħra dawk li wieġbu tajjeb il-mistoqsija ta’ qabel din waqtiet 
ma tawx raġunijiet validi biżżejjed sabiex isostnu l-għażla tagħhom kif jidher minn dawn l-eżempji: 
“Hija deskrittiva għax fiha n-nies jiġġudikaw bl-addoċċ il-persuna minn barra u ma jagħtux kas 
x’hemm minn ġewwa.  Il-bniedem fil-maltemp tkun taf x’inhu.”; “Meta l-poeta jiddeskrivi tfisser li 
qed ipinġi bil-kliem biex nifhmu.”; “Għax naraw ħafna elementi tar-raħal.” It-tweġibiet mogħtija 
jridu jagħmlu sens u jsaħħu l-għażla magħmula. 
 
ċ. (i) Similitudni mhi xejn għajr, “it-tixbih ta’ ħaġa ma’ oħra, paragun bejn żewġ ħwejjeġ, tqabbil ta’ 
ħwejjeġ bil-miftuħ, li jsir bi kliem li ma jgħattix il-paragun eż., ‘bħal’, ‘bħallikieku’, u ‘qisu’ (Friggieri, 
1996: 662).  Hu għalhekk li kien mistenni mill-istudenti li f’din il-mistoqsija partikolari jagħżlu frażi li 
fiha hemm kliem li joħroġ fid-deher paragun simili.  Minkejja dan kien hemm min ta sentenza minn 
paragrafu ieħor jew saħansitra frażi mneżżgħa minn kelmiet/indikaturi simili: “meta l-ħalel f’baħar 
qawwi jkissru u jibilgħu vapur f’qiegħ iswed fond”; “bħal”; “għafsa ta’ qalb huwa waħda similitudni 
minn paragrafu 2”; “għaliha r-raħal kien għeb darba għal dejjem”; “similitudni: bħal”. Għajb għal 
bosta li f’dan il-proċess (kemm jikkuppjaw mis-silta stess is-similitudni mogħtija), irnexxielhom 
ibenġlu l-Malti tant, li s-sentenza miktuba bilkemm baqgħet tingħaraf. Meta l-istudenti jintalbu 
jniżżlu, bħal f’dan il-każ, similitudni huwa importanti li titniżżel is-similitudni kollha: “bħal meta jiġri 
meta l-ħalel f’baħar qawwi jkissru u jibilgħu vapur f’qiegħ iswed fond”.  Ilkoll nafu li similitudni 
teħtieġ kliem li joħorġu fid-deher il-paragun fosthom: “bħal”, u “qisu”; ilkoll nafu wkoll li kliem bħal 
“bħal”, “qisu”, jew “bħallikieku” waħdu u maqlugħ mill-kuntest ma jfisser xejn.  L-għażla tal-frażi 
mniżżla turi jekk il-kandidat  jafx x’inhi similitudni. 
 
ċ. (ìi) Mistoqsija ta’ dan it-tip tinbena fuq ta’ qabilha u għalhekk jekk ta’ qabilha nġiebet ħażina, 
għal din ma jingħatawx marki. Kien hemm każijiet meta, minkejja li t-tweġiba ċ. (i) kienet tajba, it-
tfissir meħtieġ għal din il-mistoqsija ma kienx validu, bħalma juru dawn l-eżempji: 
 

• “Huwa jrid ifisser li dan qisu darba kienet teżisti u meta din telqet mid-dar qisha ma 
baqgħetx teżisti iżjed għalihom.” 

• “Bdiet tħossha qisha vapur mgħerreq, minsija u abbandunata fil-fond il-fond.” 
• “L-awtur ried ifisser li r-raħal ġod-dlam ma baqax.” 
• “Li wara li telqu mir-raħal dawn kellhom ħafna ġlied u nfirdu.” 
• “L-awtur hawnhekk irid ifissrilna li dak li ġara lil Petriga kienet ħaġa tassew ħarxa u ta’ 

kattiverija, jiġifieri dak il-mument meta kienet ġiet stuprata.” 
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• “Meta l-awtur juża s-similitudni jrid ifisser li jistħajjel dik il-ħaġa f’xi ħaġ’oħra li eżempji 
minn dawn huma, bħal, donnu, qisu, ndonn, nistħajlu u ħafn’oħrajn.” 

• “Dan ried joħloq effett tal-vapur nieżel fil-fond ġod-dlam u l-ikrah.” 
 
Fl-ispjegazzjoni ta’ tixbiha l-kandidati għandhom jiftakru li l-iskop huwa s-suġġett prinċipali u li x-
xena ta’ “ħalel f’baħar qawwi jkissru u jibilgħu vapur f’qiegħ iswed fond” qed tintuża sabiex l-awtur 
jispjega emozzjonijiet u ħsus Petriga fi triqitha ’l bogħod minn San Rokku. 
d. Sabiex il-kandidati jkunu jistgħu jwieġbu din il-mistoqsija b’mod xieraq kien meħtieġ li jirreferu 
għall-kuntest li fih tinsab.  Maqlugħa u miftuma għaliha waħedha din is-sentenza ma tagħmilx 
sens iżda fil-kuntest turi u tispjega fid-dettall dak li ġarrbet Petriga. 
 

• “B’dan il-kliem l-awtur ried ifisser li Petriga spiċċat waħidha bla kliem u maqtugħa minn 
ma’ kulħadd. 

• “Hawnhekk juri effett umoristiku.” 
• “L-effett huwa li kulħadd baqa’ skantat u qagħdu jitkellmu, jgħidu u jitkażaw bin-nies għax 

dak hekk u l-ieħor mhux hekk.  Quddiemek taparsi tifraħ bik imbagħad tgħid minn wara 
dahrek meta ma jkunx hemm inti.” 

• “Hawnhekk l-awtur irid ifissrilna li qas leħen ma nstema’ minn fomm Petriga bix-xebgħa li 
qalgħet.” 

• “Jumi u Petriga reġgħu marru lura fir-raħal u ħadd ma qal xejn fuqhom.” 
• “L-effett li jrid joħloq l-awtur hu li fuq din il-ġrajja waqgħet sikta kbira jiġifieri kulħadd baqa’ 

skantat.” 
• “L-effett huwa li wara dak li ġara fir-raħal waqa’ kwiet kbir għax kulħadd induna li żbalja.” 
• “L-effett li joħloq l-awtur b’din is-sentenza hu li ċ-ċittadini wara l-ħarba ta’ Jumi u Petriga 

ma sabux fuq min jgħidu u jitkażaw aktar.” 
• “Effett reali.” 
• “L-awtur joħloq effett kbira ħafna biex in-nies li qegħdin jaqra s-silta jieħu xi biża’ żgħira 

meta jagħlaq it-tieni paragrafu bis-sentenza, “waqa’ skiet kbir”.” 
• “Effett ta’ splużjoni.” 

 
Bosta kienu dawk il-kandidati, kif jixhdu l-eżempji ta’ hawn fuq, li m’għamlu l-ebda referenza għall-
kuntest li minnu ttieħdet dik is-sentenza. Hu għalhekk li t-tweġibiet mogħtija kienu mneżża’ minn 
kull validità meħtieġa. 
 
e. Huwa ċar li fit-tweġiba ried ikun hemm minn tal-inqas żewġ raġunijiet validi. Il-kandidati 
għandhom jagħtu raġunijiet speċifiċi u li huma marbutin max-xogħol partikolari li qed jiġi analizzat. 
Li kandidat jgħid li din is-silta tinsab f’din it-tema għax fiha naraw protesta, dak jista’ jingħad għat-
tmien xogħlijiet letterarji misjuba f’din it-tema, u mhuwiex biżżejjed. 
 

• “It-tema protesta naraw fiha nies li qed jipprovaw jagħmlu differenza billi jipprotestaw għal 
dak li għalihom ikun tajjeb.  Naraw poeti jipprotestaw għal pajjiżhom, natura, bini, 
relazzjonijiet u tradizzjonijiet.” 

• “F’din it-tema hemm tliet tipi ta’ protesta.  Dawn huma protesta kontra l-qerda tal-ambjent 
minħabba l-bini u l-vandaliżmu, protesta kontra d-difetti fil-karattru tal-Maltin u protesta 
kontra l-ħakkiem barrani.” 

• “Din is-silta għandha tagħmel parti mit-tema, Il-Protesta għax Petriga kienet problema 
kbira li ma setgħet tissolva.  Huwa eżempju tal-familja jew kif familja hija suppost.  Qed 
naraw li hemm ħafna problemi f’darba darba.” 

 
Tweġibiet bħal dawn aktar jixirqu lil xi introduzzjoni għat-tema milli għall-mistoqsija preżenti. 
 
4. Malta Ġenna tal-Art 
a. It-tendenza li l-kandidati jaqbdu u jiktbu minnufih mingħajr ma jgħarblu kif xieraq dak mogħti u 
mistoqsi tkompli titla’ fil-wiċċ fit-tweġibiet mogħtija għal din il-mistoqsija. Bosta kienu dawk li 
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tkellmu b’mod ġenerali dwar is-silta kollha u m’għamlu l-ebda referenza kif xieraq għall-parti 
mogħtija. B’eżempju nsemmu dawn: 
 

• “Meta taħseb fuq Malta tinduna kemm kien hemm tbatija fil-passat kemm raw affarijiet 
nies ta’ qabel u meta ħelsu mill-barranin ħadu l-mistrieħ ma kien hemm ħadd 
jikkmandahom ma kienx hemm aktar tbatijiet Malta jixirqilha isem ta’ Ġenna tal-Art u 
mhux isem li għandu x’jaqsam mat-Taljan min jaf kemm nies kielu minn wara l-Ingliżi t-
tlaqqit tagħhom min jaf meta ngħidu sikkina tinfed u toqtol għax kienu jmutu ħafna nies 
bil-ġuħ u bil-għatx ilsien in-nies kemm għamel ħażen għalina l-Maltin kemm batejna u 
fl-aħħar Malta tagħna viva din il-ġenna.” 

• “Poeżija li ngħid għalija ma tantx tagħmel sens.  Il-poeta qisu qed jara kollox bil-kontra 
tad-dinja llum il-ġurnata.  Ngħid għalija lsien in-nies mhux veru warda bla xewk anzi bil-
kontra.  Ngħid għalija din il-poeżija rajtha qisha waħda mdamdma imma xorta hemm 
fejn wieħed jirrifletti u jaħseb fuqha u fuq kif qed jgħix avolja qisu qed jgħid kontra dan.” 

• “F’din is-silta, il-poeta jrid iwassal messaġġ lill-poplu Malti u Għawdxi li m’aħniex nagħtu 
kas fuq l-ambjent u l-ħolqien ta’ artna.  Flok qegħdin immaqdru u nagħtuha mill-agħar u 
anke nivvandalizzaw. Qegħdin inwarrbu anke s-sbuħija tan-natura ħabba t-teknoloġija. 
Il-poeta qiegħed iwassal messaġġ li għandna nuru li aħna verament kburin bis-sbuħija 
ta’ art pajjiżna.”  

• “Dan qiegħed jgħid bil-maqlub kif aħna n-nies Maltin.  Dak li qiegħed jgħid mhux vera.  
Aħna jekk xi ħadd jiġi jkellimna ngħadduh biż-żmien jew nidħku bih.  Aħna l-Maltin 
neqirdu ħafna, ngħajru lil ħaddieħor u dak li nagħmlu, nagħmluh għal għajnejn in-nies.” 

 
Mistoqsija bħal din tesiġi analiżi, fi kliem il-kandidat, tas-silta mogħtija. Meta l-eżaminatur jgħid, 
“ta’ din is-silta” jkun qiegħed jirreferi speċifikament u espliċitament għal dik il-parti misjuba u 
mogħtija fil-karta tal-eżami u mhux għal dik is-silta misjuba fl-antoloġija Qawsalla. 
 
b. (i) Xi kandidati dehru li ma fehmux xi tfisser figura tat-taħdit, oħrajn ippruvaw jagħtu tifsira (“Li l-
ward ma fihx xewk u kollu kemm hu tajjeb”; “Jiġifieri li n-nies dak li jgħidulek ma jweġġax imma l-
ilsien Malti jwiegħdek iktar milli taħseb”),  u oħrajn sempliċiment ħallewha barra. Kull kandidat/a li 
jersaq għal dan l-eżami jeħtieġ li jkun midħla ta’ għadd ta’ termini letterarji li tagħhom insibu 
eżempji fix-xogħlijiet letterarji fosthom is-similitudni u l-metafora. 
 
b. (ii) Bosta studenti sempliċiment sarrfu l-kliem tas-similitudni f’oħrajn u għalhekk m’għamlux 
analiżi tal-paragun kif mistenni. 
 

• “L-awtur ried ifisser li l-Malti qisu warda li ma jniggiżx.” 
• “L-awtur hawn irid juri kemm il-barranin meta jiġu Malta jsibu lill-Maltin mhux daqshekk 

ġentilezza magħhom.” 
• “Meta ddaħħal ix-xewk tweġġa’ tant ieħor ilsien in-nies imma dak bla xewk.  Imma xorta 

daqs stallett meta jgħidu xi diskors fuq Malta stħajluh ward bla xewk li tfisser uġigħ 
mingħajr xewk ilsien.” 

• “Il-poeta qiegħed ifisser li daqskemm jgħidu ereżijiet bil-paroli, ilsienhom jikkmandahom u 
jkunu qegħdin jgħidu affarijiet li jweġġgħu u koroh.” 

• “L-awtur irid ifisser li n-nies qed jagħmlu ħafna bini u n-nies huma jagħmlu ħafna ħsara 
lill-kampanja Maltija.” 

• “Irid ifisser li l-Malti, ilsienu ħażin u jweġġa’ lil dak li jkun.” 
• “Irid ixebbhu meta tara xi ħaġa sabiħ bħal warda u x-xewk idejquk iniggżu warda 

perfetta.” 
 
Meta l-kandidati jintalbu janalizzaw similitudni jew metafora huwa importanti li jgħarblu sewwa l-
paragun u jaraw liema huma ż-żewġ komponenti li fuqhom jissejjes dan il-paragun.  Ladarba jiġu 
misluta dawn il-komponenti, il-kandidati għandhom jaraw x’hemm komuni jiġifieri x’inhu dak li qed 
jgħaqqadhom.  Huwa permezz ta’ analiżi simili li wieħed juri ħila xierqa fl-interpretazzjoni u fl-
analiżi ta’ figura tat-taħdit. 
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ċ. (i) Din il-mistoqsija li tesiġi risposta speċifika. F’mistoqsijiet ta’ dan it-tip il-kandidati għandhom 
jagħżlu u mhux iniżżluhom it-tnejn: “L-ewwel biċċa hija narrattiva u t-tieni u t-tielet 
argumentattiva.” Mistoqsija ċara li teħtieġ tweġiba speċifika.  It-tidwir mal-lewża ma jgħinx fil-ksib 
tal-marki anzi juri b’mod ċar in-nuqqas ta’ komprensjoni. 
 
ċ. (ii) L-għotja ta’ żewġ marki turi li t-tweġiba mistennija għal din il-mistoqsija teħtieġ xi ftit jew wisq 
elaborazzjoni u mhux sempliċiment kif muri fl-eżempji li ġejjin: “Għax din turi argument”; “Għax 
għandek ħafna xi tgħid fuq Malta Ġenna tal-Art.  Tinduna b’ħafna affarijiet li ġraw hawn Malta.”; 
“Għax qisu qed jgħallem mhux jgħid storja.” Ir-raġunijiet mogħtija jridu jkunu validi u jagħmlu 
sens. 
 
d. Mistoqsija ta’ dan it-tip teħtieġ raġunijiet mirquma.  Erba’ marki jitolbu element ta’ tfannid, 
dettall, u elaborazzjoni. Kull xogħol letterarju magħmul għandu jiġi analizzat f’dan is-sens u 
jinħarġu r-raġunijiet validi u elaborati għaliex jinsab fit-tema li tagħha jagħmel parti. Importanti li 
dawn ir-raġunijiet ikunu ċari għal kull xogħol letterarju. Dawn huma xi eżempji ta’ tweġibiet li ma 
jgħoddux għal din il-mistoqsija: 
 

• “Għax l-awtur qed jipprotesta fuq Malta.” 
• “Hawn jinstema’ ħafna l-weġgħat li kellha Malta u kif kienet tkun Malta qabel meta 

ħaduha pajjiżi oħra.” 
• “Din is-silta għandha tagħmel parti mit-tema l-Protesta għax is-silta hija dwar l-awtur li hu 

mdejjaq għax kulħadd qed jibni ħafna djar u bini u qed jagħmlu ħafna ħsara fil-
kampanja u n-natura.  Għalhekk Mercer qiegħed jipprotesta kontra dawn in-nies.” 

• “Għax il-poeta qiegħed jirrakkonta u jgħallem lin-nies dwar Malta li skont hu hija ġenna 
tal-art.” 

 
Dan ir-rapport jinnota li ħafna mill-punti mqanqla fir-rapporti mgħoddija, qed jerġgħu jitqanqlu 
f’dan ir-rapport.  Jidher li ħafna mill-istudenti lanqas biss jagħtu kas tal-ammont ta’ marki abbinati 
ma’ kull mistoqsija bil-konsegwenza li minkejja li mistoqsija jkollha abbinati magħha erba’ marki 
(eż. mistoqsijiet “a” u “e”), xorta l-kandidati jwieġbu xott xott.  Ikun hemm ukoll dawk il-kandidati li 
sempliċiment jirriproduċu noti li jkunu tgħallmu bl-amment minkejja li ma jkollhom x’jaqsmu xejn 
mal-mistoqsija mwieġba.  Ħafna minnhom ma rnexxilhomx iwieġbu l-mistoqsijiet kif jixraq u kienu 
ftit dawk li qabżu l-għaxar marki (fit-Taqsima Proża, il-marki kienu ferm  aktar baxxi bħala medja 
milli kienu fit-Taqsima Poeżija).  Din hija ħasra minħabba li dan it-taħriġ, jekk jittieħed bis-serjetà u 
jinħadem bil-għaqal, jaf ikun ta’ għajnuna kbira għall-kandidat/a sabiex jikseb ammont sabiħ ta’ 
marki mingħajr sforz kbir. 
 
Kummenti spe ċifi ċi fuq ir-Referenzi g ħall-Kuntest 
 
1. Influwenza tal-Ingliż jew nuqqas ta’ għarfien tar-regoli bil-Malti 

Jidher li għal xi wħud mill-kandidati, il-Malti mhuwiex l-ewwel lingwa tagħhom.  Għal xi wħud 
minnhom lanqas biss jista’ jitqies it-tieni lingwa tagħhom imma huwa sempliċiment lingwa 
barranija għalihom.  Kandidati bħal dawn, minkejja li ilhom “jitgħallmu” l-Malti għal “bosta 
snin”, lanqas biss għandhom idea tiegħu u ħafna drabi, it-tweġibiet tagħhom jitqiesu ħżiena 
minħabba li lanqas biss ikunu jinftiehmu.  L-influwenza tal-Ingliż tidher fil-livelli li ġejjin: 
 

(a) livell lessikali dirett - użu dirett ta’ kliem bl-Ingliż fejn il-kandidat/a idaħħal kliem bl-Ingliż fil-
kitba tiegħu mingħajr il-ħtieġa: 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

• “...tawhom curage...” 
• “... jiġi mfakkar għal dejjem dak l-event ...” 
• “Kull stanza magħmula minn ‘rhyming couple...’”  
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Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 
• “...effet quiet...” 
• “Petriga kien raped...” 
• “...l-inċident kien wieħed narrative...” 
• “...qed jiddeskrivi lil Petriga b’mod positive...” 
• “Il-poeta qed comparing...” 
• “outcasting” 

 
(b) livell lessikali indirett - użu indirett ta’ kliem bl-Ingliż fejn il-kandidat jivvinta lessiku bil-Malti billi 

jgħawweġ kliem Ingliż: 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

• “...l-ispirità Maltija...” 
• “...il-prida tal-Maltin...” 
• “detakazjoni” 
• “...identifaw ruħhom...” 
• “issitwata” 
• “tikkontjeni” 

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 

• “suspisjoni” 
• “antisipazzjoni” 
• “proħibitaw” 

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Malta Ġenna tal-Art) 

• “disatisfazzjon” 
• “optimista” 

 
(ċ) livell semantiku (kalk semantiku jew frażjoloġiku) - fejn il-kandidat/a juża t-tifsira ta’ kelma bl-

Ingliż imma fl-istess ħin jittraduċi l-kelma (jew il-frażi) Ingliża għall-Malti.  Dan il-livell kien rari 
ħafna: 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

• “... l-innu ħażin ntlagħab ...”  
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 

• “... jagħmilna nimmaġinaw ...” 
• “... tiġi tqila ...” 

 
(d) livell grammatikali - fejn il-kandidat/a ma jkollux għarfien tal-grammatika bażika Maltija.  Uħud 

minn dawn l-istess kandidati, m’għandhomx idea tar-rabta bejn l-għadd u/jew il-ġens tan-nom 
fil-Malti u l-konjugazzjoni tal-verb jew l-għadd u l-ġens tal-aġġettiv kif jixhdu dawn l-eżempji: 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

• “... iżda (l-innu) ta’ Malta ma daqewiex ...” 
• “... l-innu Ingliża indaqet minflokk il-Maltija ...” 
• “Il-Maltin irabjawha u iprotestat ...” 
• “Il-Maltin bi protesta qamet u bdiet tkanta ...” 
• “... gvern barranija” 
• “... il-Maltin beda ...” 
• “... il-Maltin jriddu jgħidu li huma Maltija” 
• “... il-qalb kbir tal-Maltin” 
• “... il-Maltin qam għad-drittijiet tagħhom.” 
• “Tim Yugoslav jilgħabu...” 



Ir-rapport ta’ Eżaminaturi fil-livell taċ-ĊES – Mejju 2009 

 32 

• “Il-Maltin qamu mar-raqda li kien fiha”.   
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 

• “... il hajja ta’ Petriga kienet misrug mill ħalel ...” 
• “... kemm kienet qawwija l-iskiet ...” 
• “Jumi hija raġel sabieħ ...” 
• “... meta l-ġenitura ta Petriga miet ...” 
• “... raħla żgħira li jsejħulha ...” 
• “... kull tfajla ħobbu ...” 
• “Petriga tiġi rrepjat min ragel, u issir tqila ...” 

 
Dawn l-iżbalji, minkejja li jafu jkunu żbalji ta’ traskuraġni, ma jibqgħux jitqiesu hekk malli jsiru 
żbalji konsistenti fil-kitba tal-kandidat/a rispettiv. 

 
(e) livell sintattiku - fejn il-kandidat/a ma jkollux għarfien tal-istruttura sintattika tal-Malti.  Ċerti 

sintassi ma jinftehmux mhux minħabba li l-kandidati ma jaqrawx imma għax ma għandhomx 
il-ħila li jesprimu ruħhom b’mod tajjeb u mexxej bil-Malti minħabba li għalihom, l-ilsien Malti 
huwa lsien għal kollox “barrani” u għaldaqstant għandhom nuqqas ta’ ħakma lingwistika.  

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

• “Kien hemm lob ta’ fotball fil-bidu ta’ l-lob iddoqu l-linu nazzjonali ta’ inglizi.  Il-Maltin 
fis-stadum beda jitkanta il-linu Maltin biex protesta.” (mistoqsija “a”) 

 
• “F’din il-poeżija Dun Karm jrid jgħid li l-Maltin trid tkunu mikburin f’pajjiż  tagħhom u 

f’logħba futbol il-Maltin kontu bdew jikkantaw l-innu Malti biex tesprimi ruħhom.  Fit-
tarf tal-poeżija jgħid li Vassalli sabu s-sabar ħax Vassalli kien potriotiċi Malti u meta 
hu rajt dak hu kien ferħan.” (mistoqsija “a”) 

 
• “Din il-poeżija hija fit-tema ‘Il-Protesta’ għax l-awtur diskrivija dan il-jum, meta l-Maltin 

beda jitkanta biex l-Maltin juri l-inglizi li Malta hija pajiza indipenta, u anki u hija 
collonija mal-inglizi.” (mistoqsija “e”) 

 
• “Din il-poeżija huwa fuq in-nies li hu Maltija u li kemm hu l-importanti il-pajjiz 

tagħhom.  Hu fuq xi drabi li dan il-pajjiz għandhom u li kif jispicca.  Dan il-poezija 
għandha ħafna punti li huma tajbin imma ukokll għandhom ħafna li mhuiex tajbin.  L-
Innu Malti ta’ Vassallo hu importanti f’kultura tan-nies li jgħixu f’Malta jew Għawdex.  
Huwa poeżija sabiħa ħafna.” (mistoqsija “a”) 

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 

 
• “J. J. Camilleri qiegħed jikteb fuq coppja li jiridu jizzewju.  Ilo-awtur juża ismijiet vera 

strambi ‘Petriga’ u ‘Jumi’, mita Petriga u Jumi tielgħu mir-raħa  għax fir-raħar 
kilellhom moħħhm simpliċi u kielhom ir-rieġoli.  Mita tielgħa mir-raħa il-gineturi ta’ 
Jumi ħassew vira mil-lagħra għax in-nies meta jarhom jibdew ikielmu fuqhom.  Il-
cappulan vera ħadd piċċir għax Petriġa u Jumi kienu sa jgħmlu kollox bill-ġlied.” 
(mistoqsija “a”) 

 
• “Il-ħsieb ta’ din is-silta hu, Petriga hu mara li għandha storja.  fil-Passat xi ħaġa graj 

hu f’dak iz-zmien ma kontx tirrispondu tajjeb ma nies oħrajn u għalhekk hi kont 
għandha ċerti ismi li n-nies tagħtigħa.  Megta Petriga u Jumi għandhom imħabba għal 
xulxien, ideċidejhom li morru għar-raħal ieħor, fejn tistaw tibdu f’post li ħadd jafuhom.  
Meta Jumi u Petriga mar għar-raħal oħra nies tibdew tipaċpaċ bejn wieħed u ieħor.” 
(mistoqsija “a”) 
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2. Żbalji ortografiċi 
Aktar ma jgħaddi żmien, aktar l-ortografija bil-Malti sejra lura.  Ma kienx hemm kandidat/a 
wieħed li ma kellux xi żball jew ieħor ortografiku bil-Malti.  Agħar minn hekk, il-biċċa l-kbira 
assoluta tal-kandidati “jgħumu” fl-iżbalji ortografiċi li għandhom, uħud minnhom saħansitra 
jagħmlu żball ortografiku f’kull kelma li jħażżu.  Dan li ġej huwa biss eżempju wieħed mill-
minjiera ta’ eżempji li wieħed jista’ jniżżel:  
 

• “Rużar Briffa li kiteb din il-poezija irid jejdilna u ifiser li jekk aħna veru Maltin maniex 
minn xiex nidejq.  Iridu naqbzu għal-pajjiżna u irid jejd li jekk int ma tajatx u ma 
semax leħnek int minitiex Malti veru. Bis-saħħa t’hekk il-baranin ma joħduniex 
f’idejhom u nigu imexija minnhom.” (mistoqsija “a” - Jum ir-Rebħ).  

 
3. Ereżijiet 

Hemm kandidati li jgħawġu l-fatti misjuba fil-poeżija kif jogħġob lilhom jew inkella skont kif 
ikunu “fehmuhom” huma bil-konsegwenza li jispiċċaw jivvintaw affarijiet li fil-poeżija ma 
jidhrux u lanqas ma hemm ħjiel tagħhom.  Kandidati oħrajn iwieġbu b’tali mod li m’għandu 
x’jaqsam xejn mas-silta mogħtija. 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

 
• “Din il-poeżija hija fuq il-Maltin li kienu ġo pajjiż mhux Malti, u tfakkarna meta Vassalli fi 

żmien qabel kienn hemm logħoba tal-futbol fejn ħadd ma’ beda jissaportja lill-Maltin u 
f’daqqa waħda qam jkanta l-Innu Malti, li għamlu l-istess kif għamel Vassalli.” (mistoqsija 
“a”); 

 
• “Il-poeta jirakont iġ-ġrajjiet ta saħu fiż-żmien meta il-kavaliri u l-Maltin kienu t-jiġildu kontra 

it-Torok għal Malta.” (mistoqsija “a”); 
 

• “... logħoba li saret bejn l-Ingliż u t-Turkija.” (mistoqsija “a”); 
 

•   “Din il-poeżija titkellem fuq kotra kbira ta’ Maltin jgħannu u jifirħu għax Maltin.  Il-Kotra 
kburija li huma Maltin u biex jurew dan bdew jgħajtu u jkantaw.” (mistoqsija “a”); 

• “Darba Malta kienu qegħdin jilgħabu fil-ground tal-futbol u meta kienu bdew jitilfu l-Maltin 
qamu għal ta’ kontrijhom u wrewhom li ma jibżgħux minnhom.” (mistoqsija “a”) 

 
• “... il-plejers Maltin bdew ikantaw l-innu Ingliż.” (mistoqsija “a”); 

 
• “... ġurnata ta’ dwejjaq minħabba l-mewt ta’ Vassalli.” (mistoqsija “a”); 

 
• “L-Innu Malti kien u n-nies imstemaw rebbiħien wara ċertu żmien il-mard beda jaħkem u 

sabu ruħom ġewwa sptar.  Il-Ħares ta Vassalli qam u għajjat: “Li f l-aħħar sa jistrieħ.” 
(mistoqsija “a”); 

 
• “Dan huwa meta mara xebet tisma qabdet tgħajjat min-posta.” (mistoqisja “b”); 
 
• “Mietu u tefawhom f’sodda barranija.” (mistoqsija “ċ”); 

 
• “Wara ċertu żmien il-mard beda jaħkem u sabu ruħhom ġewwa sptar.” (mistoqsija “ċ”); 

 
• “Il-Maltin qegħdien jipprotesta li huma Maltin.” (mistoqsija “e”); 

 
• “Din għandha tagħmel sehem mit-tema il-protesta għax in-nies qed jiipprotestaw u għax 

Vassalli kien dak ir-raġel li għamel konfoffa.” (mistoqsija “e”); 
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•  “... hija protesta kontra l-Juġoslavja meta kienu lagħbu fl-stejdjum tal-Gżira u ma kantawx 
l-innu Malti u kantaw tagħhom ...” (mistoqsija “e”). 

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 

 
• “Li tkun hemm tkun persuna tajba, reliġjuża eċt. xorta jista jigrilek xaħaġa ħażina.” 

(mistoqsija “a”); 
 
• “Li anke hekk toqod ġo raħal kwiet b’nies kwieti dejjem ikun hemm persuna li jista 

jagħmel xaħaġa.  Biex joħloq konfuzjoni.” (mistoqsija “e”); 
 

• “Għanda tkun f it-tema ‘Il-Protesta’ għax jurik li ħajtek hija tiegħek u id-deċiżjonijiet ta’ 
ħajtek toħodhom int u ħadd ma jikmandak.  Triqtek tażilgħa int avolja xi drabi tkun diffiċli 
u ta’ telf.” (mistoqsija “e”); 

 
• “Għax hija problema kbira f’Malta u l-kittieb irid jurina li qed nagħmlu ħażin għax persuna 

tista’ tirrovinala ħajjitha għanki b’ilsienek.” (mistoqsija “e”). 
 
Inkwetanti huma t-tweġibiet li ngħataw għall-mistoqija “b” dwar is-silta Malta Ġenna tal-Art.  Matul 
din is-silta, l-awtur jitkellem fuq il-mod kif jitkellmu l-Maltin bejniethom.  Kien hemm għadd ġmielu 
ta’ kandidati li fehmu s-similitudni “ilsien in-nies stħajluh ward bla xewk” bħala attakk sfrenat min-
naħa tal-awtur kontra l-Ilsien Malti (!).  Dawn li ġejjin huma biss xi eżempji: 
 

• “... l-Ilsien Malti iniges daqs kemm u aħrax u goff.” 
 
• “... il-Lingwa Maltija magħmula tinħass salvaġġa u kera.” 

 
• “L-awtur ried ifisser li il-lingwa Maltija mhix lingwa a’ min jitkellem biha barra t-triq.” 

 
• “... li lsien Malti huwa filfatt ikraħ u maħmug u li ħadd ma joġbu.” 

 
4. Sintassi ma tinftiehemx 
 

Uħud mill-kandidati għandhom ukoll problema fl-istruttura tas-sintassi tagħhom.  Din il-
problema mhijiex minħabba li għal dawn il-kandidati l-Malti huwa “lsien barrani” imma 
sempliċiment għax għandhom problema fl-istruttura sintattika miktuba tagħhom. Dan għaliex 
ħafna drabi l-istess struttura sintattika tagħhom ma tkunx tinftiehem kif jixhdu dawn l-eżempji: 
 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Poeżija (Jum ir-Rebħ) 

 
• “Kif jitkelem Rużar Briffa, aħna il-maltin kona adejn minn Ġwerra Imma fl-aħħar l-

erbaħnija u Bdejna nejdu l-Innu malti kien hemm tfajla u qalet jiena Maltija hija kburija lil 
hija maltija għax erbaħna Ġwerra u meta tejd jien se nsib is-sabar sinja il ħelsu min dak 
kollu li gralhom tul Ġwerra.” (mistoqsija “a”);  

 
•  “Din Il-poeżija hija fuq logħob ta’ futbol li ?? f’Malta li kien tal-Ingilterra u post ieħor.  Meta 

ż-żewġ postijiet kont tkanta l-irjieħ l-innu tagħhom din il-persuna maltija qamet f’daqqa u 
għajtet ‘Jien Maltija’.” (mistoqsija “a”); 

 
• “Billi l-Maltin qed jipprotestaw biex jiġi indaq l-innu Malti ...” (mistoqsija “a”); 

 
• “Jum ir-rebħa hija fejn jilabu logħba futball go gzirra u kontra ugazjav u gaw tlieta Erbgħa 

u Maltin qammu u protestaw kontra l-banda għax daqq linu Ingliz mhux  linu Malti u 
ghalek il Malti protestaw għal lingwa Maltija.” (mistoqsija “a”); 
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• “Din silta għandha tagħmel sehem mit-tema Il-Protesta minħabba li meta ġara din 
sitwazzjoni huma qajmu protesta billi qamu u għallu sewwa mhux iħallu jibqa’ jindq l-Innu 
Ingliż u għalhekk tagħmel sehem mit tema protesta.” (mistoqsija “e”). 

 
Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Malta Ġenna tal-Art) 

• “Din is-silta għandha tagħmel parti mit-tema l-‘Protesta’ għaliex huwa kliem li jurik 
affarijiet biex iġġeluk tifhem ġewwa din is-silta.  Kliem li jiprovaw jikkonvincu lin-nies 
ta’ Malta kif ukoll mhux inqas ta’ barra.  Hawnhekk l-awtur qiegħed jaqbes ħafna 
għaliha biex jekk xi darba kien min qalla ħafna fuq Malta, għandu jaqra din is-silta u 
hija miktuba b’forma ta’ għerf ġewwa in-nies Maltin kif ukoll ġewwa l-pajjież.” 
(mistoqsija “d”). 

 
5. Nuqqas ta’ għarfien tal-metrika 
 

Minkejja li l-kandidati jgorru li għandhom wisq poeżiji xi jridu jistudjaw, xorta waħda għad 
m’għandhomx għarfien sod tal-metrika.  Għall-mistoqsija “Ikteb dwar il-metrika (il-versi) tal-
poeżija” xi kandidati wieġbu li huma versi “quadriliteru” jew “semitika” u li “...il-metrika ta’ din 
il-poeżija huma wara xulxin”.   
 

6. Riproduzzjoni tan-noti 
 

Hemm għalliema li flok irawmu fl-istudenti tagħhom il-ħila li jkunu analitiċi fil-ħsieb tagħhom, 
jaqbdu u jagħtuhom in-noti sabiex l-istudenti jistudjawhom, xi drabi bl-amment.  Dan iwassal 
biex ċerti kandidati jirriproduċu n-noti li jkunu tawhom l-għalliema tagħhom u b’hekk jużaw 
lessiku u sintassi li mhumiex tipiċi ta’ kandidati ta’ 16-il sena (minkejja li ċerti kandidati jaf 
ikollhom età akbar) kif jixhdu dawn l-eżempji: 

 
• “ħija forma ta’ rikonoxximent lejn l-identita nazzjonali i ħija tagħmel parti potenzjalment 

mill l-istat Malti u għalhekk kienet determinata li tirrikonoxxi dan, bill tghajt b’mod kbari li 
hija Maltija” (mistoqsija “b” - Jum ir-Rebħ); 

 
• “għandha element qawwi ta’ potenzjalità meta il-poeta jagħmel din il-protesta fi rigward ta’ 

difiza biex jistimola iktar responsabilta u indipendenza lejn il-pajjiż tiegħu” (mistoqsija “e” - 
Jum ir-Rebħ). 

 
Ninnutaw li ħafna drabi, lanqas l-istess struttura sintattika ma tagħmel sens! 
 
7. Kliem ivvintat 
 
Bosta huma dawk il-kandidati li jivvintaw kliem ġdid bil-Malti kif jixhdu dawn l-eżempji li ġejjin (dan 
m’għandux x’jaqsam ma’ punt 1b): 
 

Eżempji meħudin mit-Taqsima Proża (Ir-Ribelli) 
 
• ġudikazzjoni (ġudizzju) 
• parrokja (parrokkjali) 
• lilhamnifisha (lilha nnifisha) 
• idiscrivita (deskritta) 
• akuzajoniet (okkażjonijiet) 
• kalmezza (kalma) 
• gudiċi (ġudizzju) 
• issespettuża (issuspettata) 
• mara ezamparli (eżemplari) 
• struppaw (stupraw) 
• raħla (raħal) 
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• purtongizzi (protagonisti) 
• jipprostaw (jipprotestaw) 

 
 
It-Tieni Karta B: Taqsima 2 – Il-Komponiment Letter arju (Sezzjoni A) 
 
Matul din it-taqsima, il-kandidati riedu jagħżlu żewġ komponimenti letterarji, wieħed minn kull 
sezzjoni (A u B).  B’kollox kellhom żewġ sezzjonijiet u kull sezzjoni kellha żewġ mistoqsijiet (5a u  
5b; 6a u 6b).  It-tul kien ta’ 200 kelma (5% aktar jew anqas).  Dawk il-kandidati li ma qagħdux ma’ 
dan l-ammont ta’ kliem ġew ippenalizzati.  Kienu bosta dawk il-kandidati li l-komponiment 
letterarju tagħhom kien inqas, xi drabi wisq inqas, mill-ammont mitlub.  Min-naħa l-oħra kienu ftit 
dawk il-kandidati li qabżu dan l-ammont. Żball komuni huwa li kandidat/a jibda jitkellem fuq silta 
jew poeżija partikulari mingħajr ma jsemmi t-titlu tax-xogħol letterarju diskuss.  Kien hemm ukoll 
dawk li jiftakru biss parti mit-titlu tax-xogħol letterarju jew li jħalltu xogħol letterarju ma’ ieħor.  
 
Huwa importanti li l-kandidati jidraw jieqfu ftit u jaqraw għal darba, tnejn, tlieta t-titlu mogħti. Huwa 
b’hekk biss li jkunu jistgħu jwieġbu l-mistoqsija li jagħżlu. Jekk ma jifhmux it-titlu, inutli jibdew 
jiktbu.  Barra minn hekk, kienu ħafna l-każijiet meta l-kandidati sempliċiment irripproduċew in-noti 
jew il-komponimenti studjati bl-amment. Tajjeb infakkru lill-kandidati li titlu jesiġi speċifikazzjonijiet. 
Li kieku kull titlu jesiġi l-istess tip ta’ analiżi u tagħrif, kieku ma jkunx hemm għalfejn jinħolqu titli 
differenti għal kull eżami iżda tingħata t-tema u kulħadd iniżżel dak li jkun studja bl-amment. 
Għalhekk dan ir-rapport iħeġġeġ lill-kandidati sabiex jgħarblu sew it-titli mogħtija u skont ma 
jintalbu, ifasslu l-komponiment tagħhom u mhux jiktbu dak kollu li studjaw, irrispettivament minn 
dak li jkun hemm fil-mistoqsija 
 
5a. Tifkiriet 
 
Qabel xejn it-titlu esiġa li l-istudenti jitkellmu dwar “uħud mill-esperjenzi li ltaqgħu magħhom il-
kittieba f’ħajjithom”.  Hu għalhekk li ċerti xogħlijiet, anki jekk issemmew, ma kinux validi għaliex 
ma jittrattawx l-esperjenzi tal-kittieba kif mitlub. 
 
Kien hemm għadd kbir ta’ referenzi għax-xogħlijiet (kif xieraq) iżda t-tagħrif mogħti kien totalment 
imbiegħed minn dak misjub fil-poeżija jew fis-silta ppreżentata bħal, ngħidu aħna: 
 

• “L-ewwel poeżija hija, ‘Żjara lil Ġesù’ miktuba minn Dun Karm.  Dan kien joqgħod jgħaddi 
quddiem xi kappella ta’ Malta xi kultant joqgħod jiftakar kemm kien iħossu ferħan joqgħod 
bilqiegħda ma’ martu u mat-tfal tiegħu madwar mejda.” 

 
• “Kilin kiteb poeżija jisimha, ‘Il-vapur tal-art’.  Fiha huwa jsemmi u jiftakar f’zitu.  Li kienu 

marru l-belt jixtru.  Kilin jikteb u hawn ħa nikkwota, ‘jekk ikolli nerġa’ ngħix it-tfulija ma 
ngħixx’ għall-fatt li kienet diffiċli għalih u jaħseb ta’ kemm-il darba kien maħkum mis-
solitudni.” 

 
• “F’’Tifkiriet ta’ tfuliti’, Vassallo qiegħed jagħmel kuntrast bejn il-ħolma tat-tfulija u bejn il-

ħajja tal-irġulija.  F’din il-poeżija l-poeta qiegħed juża bħala versi 11, 3, u 7.  Bħala rima 
juża rima mqabbża, rima mqabbża u rima mqabbża għal tliet darbiet.  Hu jiftakar meta 
ommu ma kinitx tħallih joħroġ għax hi kienet tgħidlu li hemm barra periklu bħal eżempju li 
setgħet ittajru karozza.  Hu kien joqgħod iħares barra mit-tieqa biex jara xi jkun qed jiġri.” 

 
Ma jonqsux ukoll it-taħlit bejn xogħol letterarju u ieħor, it-tfixkil ta’ ismijiet ta’ kittieba, u t-taħlit ta’ 
temi kif jidher f’dawn li ġejjin: 
 

• “It-tema tifkiriet l-ewwel ma tfakkarni f’persuna li hu poeta kbir li xejn u ħliefu mhawnx hu 
Dun Karm Psaila.  Dun Karm Psaila jfakkarna meta kien żgħir u li jiftakar in-nixxiegħa ta’ 
meta kien jispiċċa mill-iskola li kien imur ħdejha jilgħab ma’ sħabu.  Dun Karm kiteb ħafna 
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poeżiji għal meta kien żgħir għax meta tkun żgħir tkun moħħ ir-riħ u ma tkunx qiegħed 
taħseb x’jista’ jiġrilek.” 

 
• “It-tieni poeżija hija, ‘Niftakar’ li hija miktuba minn Ġużè Galea … Fl-aħħar Ġużè jqum fil-

preżent u jibki minħabba martu li lanqas jista’ jerġa’ jorqod.” 
 

• “Fil-poeżija, ‘Il-bejjiegħ tal-gazzetti’ naraw fejn dak iż-żmien kien hawn nies fejn 
xogħolhom kien ibigħu l-gazzetti bi ftit flus min idhom.” 

 
• “Kull poeta jiġih żmien fejn jaħseb f’esperjenzi tal-passat.  Waħda mill-poeżiji li turi dan 

hija l-poeżija, ‘Il-vapur tal-art’ ta’ Joe Friggieri.  Hu juri dan għal meta jgħidlek li kien se 
jmur sal-pjazza ma’ nanntu u b’hekk kellu jaqbad il-vapur tal-art.  Hu jgħidlek ukoll li kellu 
jgħaddi minn taħt il-mina li għalih kienet qisha l-bokka tal-infern.  Dat-tifel kien tgħallem li 
diffiċli tgħix mingħajr flus hu kien jgħin lil zitu biex ittih xi ħaġa tal-flus. Billi zitu kienet tħit u 
tgħallem il-ħjata wkoll.” 

 
• “’Taħt in-Nar’ hija silta ta’ Joe Friggieri li tiddeskrivi l-esperjenza tal-gwerra għall-Maltin.  

Il-Maltin tant beżgħu li kienu ser jiġġennu meta semgħu s-sirena tal-attakki mill-ajru.  Biex 
jurina l-biża’ tal-Maltin, l-awtur jgħid,’Ġesù, Ġużeppi, Marija, agħmel li l-bombi jinżlu fil-
ħamrija’.” 

 
Xi komponimenti kienu mneżżgħin għal kollox minn kull referenza għax-xogħlijiet letterarji. 
Komponiment letterarju kif jixhed it-titlu stess jissejjes u jisseddaq b’analiżi xierqa ta’ bosta 
xogħlijiet letterarji.  Ma tistax tagħmel komponiment letterarju mingħajr ma ssemmi x-xogħlijiet 
letterarji. 
 

• “It-tifkiriet jisimha magħha tifkira li tkun ħallejt ħafna żmien ilu, li din it-tifkira tibqa’ ġġorrha 
kullimkien kif ukoll fejn trid.  Meta tkun kbirt tirrealizza li ż-żmien malajr jgħaddi u ma 
jistenna lil ħadd.”   

 
• “Qabel il-karozzi tal-linja ma kinux bħal tal-lum qabel fl-antik il-karozzi tal-linja kienu b’xi 

karettun u żwiemel u qabel il-karozzi tal-linja kienu bil-kulur biex tkun tista’ tagħrafhom 
eżempju dik tal-Furjana eċċ qabel fl-irdum kienu għamlu lift tal-injam kien bl-elettriku 
qabel fl-antik ilbiesi ma kinux bħal tal-lum qabel kienu jilbsu inċirata sewda n-nisa u l-irġiel 
kienu jilbsu jeans imqatta’.” 

 
• “Għandna niftakru li dan it-tip ta’ tradizzjonijiet huma essenzjali għal pajjiżna għax 

mingħajrhom nistgħu nitilfu l-kultura Maltija u b’hekk ma jkun għad fadal xejn 
x’nirrakkontaw lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin.” 

 
Għal uħud jidher li t-tqassim f’paragrafi, l-ortografija, il-punteġġjatura u s-sintassi ma jagħmlux 
parti mill-komponiment letterarju kif jidher minn dan l-eżempju: 
 

• “It-tema tifkiriet hija tema li fiha naraw ħafna poeżiji li fihom il-poeta jiftakar mumenti aktar 
sabiħ ta’ ħajtu fost dawn il-poeżija hemm il-poeżija ommi poeżija fejn fiha l-poeta qed 
jiftakar lil ommu meta kien għadu żgħir jiftakar meta kienet tagħmillu s-sodda meta kienet 
issajjarlu imma fejn int ommi poeżija oħra f’din it-tema hija dik ta’ tfulitu hawn il-poeta qed 
jiftakar f’meta kien għadu żagħżugħ jew tifel qas niftakar eżatt kien joqgħod jilgħab billi 
jwaddab iż-żibeġ jew inkella jilgħab il-futbol ma’ sħabu barra fit-triq b’xi ballun tal-karti 
jiftakar f’dawn il-mumenti sbieħ li kien iqatta’ meta kien għadu żgħir u toqgħod tkennu 
ommu.” 

 
Finalment kellna bosta kandidati li għalkemm b’dak miktub ħarġu u wieġbu dak mistoqsi, 
m’għamlu l-ebda referenza għal liema xogħol letterarju kienu qegħdin jirreferu. Huwa importanti li 
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għal kull analiżi magħmula, informazzjoni mogħtija jew kwotazzjoni mniżżla l-kandidati għandhom 
jagħmlu referenza għas-sors, jiġifieri juru b’mod ċar għal liema xogħol letterarju qed jirreferu: 
 

• “Il-kittieb kien jiftakar fl-esperjenza li ltaqa’ magħha fil-passat ta’ meta kien għadu żgħir li 
kien jilgħab fil-bitħa u sħabu kienu l-fjuri u l-ħlejjaq kollha li kien isib ġo din il-bitħa.  Il-
kittieb kellu silta oħra ta’ meta kienet mietet ommu.  Darba kien għadu kif daħal ġo 
kappella f’tarf ir-raħal.  Kien daħal ġo din il-kappella jitlob xħin il-kittieb ħares lejn is-salib 
qisu bħal ra dawl qawwi ġej minn ġos-salib.  Il-poeta induna li kien qed ikellmu xi ħadd u 
ftakar f’ommu li kienet tħobbu ħafna.” 

 
 
• “Il-poeta qiegħed jiftakar fi tfulitu.  Kien jiftakar il-poeta meta kien joqgħod ġo dar żgħira 

kien jgħix ma’ ommu biss.  Il-poeta meta kien żgħir ma kellux ħbieb.  Kien joqgħod jilgħab 
waħdu u kien joqgħod fuq bankina u jilgħab bil-ġugarelli li kien iġib miegħu.  Il-poeta kien 
joqgħod ġo raħal żgħira li huwa l-Imtarfa.” 

 
 
5b. Karattri 
Jidher ċar mill-mistoqsija li l-kandidati kellhom jirreferu għal għadd ta’ karattri li jħaddnu kemm 
kwalitajiet sbieħ kif ukoll kwalitajiet ħżiena. Kien hemm numru kbir ta’ komponimenti li fihom ma 
saret l-ebda referenza la għax-xogħol partikolari li tiegħu huma protagonisti l-karattri magħżula u 
lanqas għall-ismijiet tal-karattri: 
 

• “Kulħadd għandu t-tajjeb u l-ħażin u kulħadd għandu karattru differenti.  Min jaħseb 
ħafna, min igerger, min moħħu fl-oħra u min irid iqabbad l-għelieqi. 

 
• “Din l-istorja teħodna għand żewġ nisa fattigi li dejjem jissendikaw lil xulxin.  Darba 

minnhom saħansitra bagħtu lil waħda minnhom l-isptar minn ġlieda li kienu qalgħu, kienu 
jilletikaw ħafna drabi u jzekzku fuq xulxin darba minnhom waħda minnhom qabżitilha u 
bagħtet lill-oħra l-isptar għal xi ħames xhur għax ‘ħamsa Ċiċċ’.” 

 
• “Fil-poeżija taż-żewġ ġirien ma kinux iridu jitkellmu għax dejjem meta jitkellmu dejjem 

kienu jispiċċaw jiġġieldu.  Kienu dejjem b’xi waħda agħar mill-oħra dejjem jivvintaw 
waħda ġdida.  Darba kienu ġġieldu għax kien ġie l-bejjiegħ tal-ħaxix u dawn it-tnejn riedu 
jixtru l-bajd.  Waħda miż-żewġ ġirien riedet il-bajda li kellha l-oħra għax hi wkoll riedet dik 
il-bajda imma laħqet ħaditha l-oħra.  Qabdu jiġġieldu u korrew lil xulxin sew.  Storja oħra li 
għandha x’taqsam mal-karattri hi dik li ħadd ma ried jaħsel it-taraġ imbagħad…” 

 
• “F’tema, Karattri hemm il-mara u raġel fejn dawn it-tnejn ma kien jaqblu assolutament 

xejn fejn naraw li r-raġel dejjem iħobb il-klieb u l-annimali u l-mara tiegħu ma kinitx trid u 
fejn il-mara riedet it-tfal u raġel ma riedx.  Dawn it-tnejn kellhom karattru oppost ta’ 
xulxin.” 

 
Nuqqas komuni u rikorrenti f’għadd kbir ta’ komponimenti letterarji huwa dak li l-kandidati jagħmlu 
sinteżi tax-xogħlijiet letterarji mingħajr ma ssir ebda referenza għall-karattri u l-kwalitajiet 
sbieħ/koroh li dawn iħaddnu: 
 

• “Poeżija li jiddeskrivi żewġ karattri differenti imma fuq livell differenti hija, ‘Jien Siġra 
Kbira’ ta’ Ġorġ Borg.  F’din il-poeżija, il-poeta jiddeskrivi lilu nnifsu bħal siġra xiħa u kif 
jgħix fl-istess post bħas-siġra.” 

 
• “Storja oħra kienet fi żmien il-politika jisimha meeting u kienu daħlu t-tabib u l-avukat 

kontra xulxin.  Kienu jagħmlu l-meetings u jgħidu l-ħażin ta’ xulxin u jigdbu fuq xulxin 
dawn il-meetings kienu jsiru fuq il-fosos il-Furjana.” 
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L-użu ta’ xogħlijiet misjuba f’temi oħra ma naqasx kif jidher minn dan l-eżempju: “Fis-silta, ‘Darba 
waħda għad-dawl tal-lampa’ Tarċisio Zarb jirrakkonta dwar l-intervista li kellu ma’ Ġovanna Borg 
fejn tiddeskrivi l-ħajja li kellha bħala tifla, fejn l-affarijiet ta’ madwarna nbidlu f’dawk tal-lum.  
Kulħadd kien sempliċi fid-drawwa tiegħu.” Fl-aħħar u mhux l-inqas, matul dan il-komponiment 
kien hemm ukoll bosta kandidati li sejsu l-komponiment tagħhom fuq kollox barra fuq ix-xogħlijiet 
letterarji kif mistenni: 
 

• “Darba waħda kien hemm il-kuġini ta’ missieri dawn kienu jħobbu l-kwart ta’ mil imma 
missieri ma kienx iħobbu missieri ried jixtri escort mk1 għal ġot-triq għax missieri kien 
danger qabel qalulu aħjar issuq Ħal Far bih dan twieled jiena mbagħad bdejt nikber 
missieri kien ilu jsuq hemm fuq issa missieri meta bdejt nikber beda jtellagħni miegħu 
biex nitħajjar ukoll issa din is-sena għandi nieħu l-escort tiegħu għax missieri jrid jarma 
karozza oħra għal kontrija missieri u jiena dak kellna hobby u nibqgħu bih sakemm 
missieri qiegħed jarma American karozza jisimha Crysler Vega jiena rrid nara kif ħa 
ngħaddih hux jiena nħobbu u nibqa’ sakemm immut jiena jogħġbuni l-karozzi u hemm il-
karozzi hemm fuq illaħwa lanqas tgħoddhom kemm hemm.” 

 
Kien hemm aktar kandidati li għażlu li jwieġbu mistoqsija 5a milli mistoqsija 5b.  F’mistoqsija 5a, 
il-kandidati ntalbu jiktbu dwar uħud mill-esperjenzi (sbieħ u/jew koroh) li ltaqgħu magħhom il-
kittieba fil-passat tagħhom.  F’mistoqsija 5b, il-kandidati ntalbu jiktbu dwar karattri partikolari 
magħżula mis-siltiet u/jew poeżiji analizzati u jargumentaw dwar it-tajjeb u l-ħażin tagħhom.  Fiż-
żewġ għażliet, il-kandidati riedu jagħżlu mill-inqas żewġ xogħlijiet letteraji li setgħu jkunu poeżiji 
u/jew proża.  Kien hemm għadd ta’ kandidati li ma weġbux din it-taqsima.  Kandidati li ffukaw fuq 
xogħol letterarju wieħed kienu ppenalizzati. 
 
Dawk il-kandidati li għażlu li jwieġbu l-komponiment letterarju abbinat ma’ mistoqsija 5a kellhom 
fejn jixxalaw minħabba li kważi kull silta letterarja u poeżija misjuba  f’din it-tema, b’xi mod jew 
ieħor setgħu jintużaw biex permezz tagħhom tkun diskussa l-mistoqsija.  Madanakollu, xorta kien 
hemm għadd ġmielu ta’ kandidati li inkludew is-silta L-Ewwel Darba li Ltqajt Magħha ta’ Trevor 
Żahra li bl-ebda mod ma tirrifletti l-esperjenzi li għadda minnhom il-kittieb imma titkellem dwar l-
esperjenzi li għadda minnhom il-karattru fittizzju ta’ Frans. Kien hemm xi kandidati wkoll li għażlu 
li jinkludu s-silta Darba Waħda għad-Dawl tal-Lampa ta’ Tarċisju Zarb.  Din is-silta, jekk ma tiġix 
diskussa kif jixraq, jiġifieri kif l-esperjenza ta’ Ġużeppa Borg affettwat ħajjet l-awtur, taf ma tgħinx 
biex tintwieġeb il-mistoqsija.  Min għażel li jinkludi din is-silta fl-analiżi tiegħu imma ma rabathiex 
b’xi mod mal-esperjenza tal-awtur bħala ġabbar ta’ informazzjoni folkloristika, spiċċa biex tilef il-
marki abbinati mal-analiżi ta’ din is-silta. 
 
Min-naħa l-oħra, dawk il-kandidati li għażlu li jwieġbu mistoqsija 5b marru anqas tajjeb minn 
sħabhom li għażlu mistoqsija 5a.  Kien hemm għadd ta’ kandidati li għażlu li janalizzaw siltiet li 
ma kellhom x’jaqsmu xejn mal-mistoqsija fosthom Qasba ta’ Mario Azzopardi, Mill-Ġdid Poeta ta’ 
Rużar Briffa, Laqgħa ma’ Poeta ta’ Frans Sammut.  Problema oħra li kellhom ħafna minn dawn il-
kandidati kienet li l-introduzzjoni u/jew il-konklużjoni tal-komponiment tagħhom kellhom aktar 
togħma ġenerika milli marbuta b’xi mod mal-komponiment letterarju. 
 
It-Tieni Karta B: Taqsima 2 – Il-Komponiment Letter arju (Sezzjoni B) 
 
6a. Ġrajja u Identità 
It-titlu mogħti kien iggwidat ħafna tant hu hekk li speċifikament il-kandidati ngħataw jagħżlu tnejn 
minn: l-ilsien, l-istorja, it-twemmin, u l-patrijottiżmu.  L-għan kien dak li juru kemm dawn il-
karatteristiċi jagħtuna identità bħala Maltin. Bħal f’każijiet oħra ħafna mill-kandidati taw taqsira 
tax-xogħlijiet letterarji u fl-ebda ħin ma ħarġu jew urew kemm l-ilsien, l-istorja, it-twemmin, jew il-
patrijottiżmu jagħtuna identità: 
 

• “Fit-tema, Ġrajja u Identità aħna naraw stejjer fil-passat li kien għaddew minnhom nies u 
jirrakkontaw x’kien ġralhom f’dak il-ġurnata, jew perjodu ta’ żmien.  F’din it-tema aħna 
nsibu l-istorja msejħa, ‘Taħt in-nar’ li turina meta bdiet il-gwerra.  Din l-istorja hija 
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ambjentata ġewwa t-tlitt ibliet ta’ Bormla, Isla u Birgu.  Meta fis-seba’ neqsin ħdax-il 
minuta ta’ filgħodu semgħu l-ewwel raddiena.  Din kienet fissret li bdiet il-gwerra.” 

• “Fis-silta, ‘Il-Mandraġġ’ naraw post li kienu jqattgħu l-ġebel biex jibnu l-Belt Valletta.” 
 
• “Fit-tema, ‘Ġrajja u Identità’, l-awturi jiktbu fuq Malta fi żmien il-qedem u fuq il-postijiet 

preistoriċi.  Għandna poeżija fuq Ħaġar Qim.  Għandna poeżija fuq meta ġew it-Torok 
hawn Malta u oħra meta ġew il-Franċiżi u l-Ingliżi.” 

 
Kien hemm xi komponimenti li kellhom bosta tagħrif irrelevanti jew ivvintat: 
 

• “F’Malta kulħadd salvaġġ u kulħadd moħħu f’kulħadd.  Tmur fejn tmur kullimkien hemm xi 
storja li tieħdok ma nafx kemm-il sena ilu u kulħadd ipprova jieħu lil din l-art imma kollu 
għalxejn ħadd ma ħadna dejjem tal-Maltin kienet u dejjem tal-Maltin tibqa’.” 

 
• “Jekk tara stampa ta’ xi raħal tinduna li Malta l-aktar knejjes kbar u bjut ċatti.  Jekk xi 

ħadd Malti jmur barra minn Malta jgħidulna mġienen jekk nimxu fit-triq jgħajruna qżież u 
jekk xi ħadd jgħidilna xi ħaġa li ma togħġobniex tibda tara l-imwejjed u s-siġġijiet itiru 
minn naħa għall-oħra.  Imma xi trid tagħmel lilna l-Maltin ħadd ma jniżżilna.” 

 
Kien hemm ukoll numru kbir ta’ kandidati li semmew il-poeżija, Jum ir-Rebħ. Huwa importanti li l-
kandidati ma jużawx xogħlijiet fil-komponimenti letterarji li jkunu ħarġu fit-taqsima tar-referenza 
għall-kuntest. 
 
6b. Ir-Rispett fil-Familja 
 
Kienu bosta dawk il-kandidati li għażlu dan il-komponiment letterarju. L-iskop ta’ dan il-
komponiment kien sabiex il-kandidati jgħarblu u janalizzaw ir-relazzjonijiet kemm dawk sbieħ kif 
ukoll dawk koroh misjuba fix-xogħlijiet ta’ din it-tema. Sfortunatament, minkejja li kien hemm 
kitbiet ta’ livell għoli u li juru ħakma tajba tat-tema u x-xogħlijiet li jsawruha, ħafna kienu dawk il-
kandidati li qagħdu jirrakkuntaw u jispjegaw dak kollu misjub fil-poeżija/fis-silta msemmija. Mill-
ġdid ħafna minflok analiżi taw taqsira, jiġifieri spjegaw dwar xiex inhi l-poeżija jew is-silta u ftit li 
xejn saret referenza għat-tip ta’ relazzjoni misjuba: 
 

• “Poeżija oħra mit-tema, Ir-Rispett fil-Familja hija, ‘Mur orqod binti’.  Matulha Friggieri 
jippreżentalna xena ta’ tifla żgħira qed tistenna lil ħuha ġej fit-tieqa.  Il-missier irid b’xi 
mod jgħidilha li ħuha mhux ġej għax miet imma għadha żgħira.  Jgħidilha imma hi ma 
tifhimx u tibqa’ tistenna.” 

 
• “Fil-poeżija, ‘Lullaby lil Yevgeny’ Mario Azzopardi jitkellem ma’ ibnu Yevgeny.  Jgħidlu 

ħafna affarijiet imma ibnu mhux jifhmu.” 
 

• “Fil-poeżija, ‘Sentiment’, il-poeta qed jipprova jfehemha x’kien is-sentiment tiegħu.” 
 

• “‘Raġel tal-klieb’ titkellem dwar raġel li kien irabbi ħafna klieb.  Martu ma tantx kienet 
tniżżilhom il-klieb. Mietet u r-raġel beda jżid u jżid il-klieb sakemm fl-aħħar kellhom il-ġuħ 
u daru għalih.” 

 
Kien hemm ukoll każijiet meta issemmew novelli minn, Stejjer għal Qabel Jidlam jew partijiet mir-
rumanz, L-Isqaq: 
 

• “Poeżija minnhom titkellem fuq din it-tfajla li kienet tieħu ħsieb ir-raba’ ma’ ħuha.  Iżda ta’ 
spiss kienet tmur timxi mal-ġuvnott li kien joqgħod ħdejhom.  Il-ġuvnott kien merkant u ma 
kienx joqgħod fl-istess post għal tul ta’ ħin.  Wara li għamlu ammont ta’ xhur jiltaqgħu u 
hu kien ser jitlaq hi marret toqgħod miegħu.  Meta wara ftit kellu jsiefer wegħedha li kien 
ħa jibagħtilha l-flus kull xahar u hekk għamel għall-ewwel xahrejn imbagħad xejn.” 
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• “Poeproża f’din it-tema nsibu waħda u titkellem dwar familja li kienet tikkonsisti f’mara 

mdaħħla fiż-żmien, ġuvnott u tfajla.  It-tfal it-tnejn kienu għadhom żgħar iżda meta t-tifel 
ra li ommu kienet qiegħda tbati biex taħdem kien ħareġ jaħdem hu.  Xogħlu kien ta’ 
barklor iġorr in-nies mill-art għall-vapur fil-bard u x-xita.  Darba dam, ommu ħarġet tfittxu 
u xxarrbet bix-xita u kienet xiħa. Inkwieta għax ħabba fih setgħet mietet. Turi mħabba 
bejn dawn it-tnejn.” 

 
Żball komuni li ma nistgħux ma nsemmux huwa dak marbut mal-poeżija, Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti”.  
Matulha l-poeta ma jitkellimx fuq ir-relazzjoni tiegħu ma’ ommu iżda fuq ir-relazzjoni sabiħa bejn 
il-bejjiegħ tal-gazzetti u ommu.  
 
Il-maġġoranza tal-kandidati għażlu li jwieġbu mistoqsija 6b u mhux mistoqsija 6a.  F’mistoqsija 6a 
l-kandidati ntalbu jagħżlu żewġ karatteristiċi minn total ta’ erbgħa li jagħtu identità lill-poplu Malti.  
Kienu ftit dawk il-kandidati li ffukaw fuq aktar minn żewġ karatteristiċi.  Fl-istess ħin kien hemm 
għadd ta’ kandidati, għalkemm mhux ħafna, li ffukaw biss fuq karatteristika waħda.  Uħud, 
irnexxielhom jiktbu dwar żewġ karatteristiċi imma x’aktarx b’kumbinazzjoni aktar milli għax tassew 
fehmu li riedu jagħżlu żewġ karatteristiċi differenti.  Il-kandidati li għażlu li jwieġbu din il-mistoqsija 
marru b’xi mod aħjar minn dawk li għażlu li jwieġbu mistoqsija 6b. Dan x’aktarx seħħ minħabba li 
mistoqsija 6a kienet b’xi mod aktar wiesgħa minn mistoqsija 6b.  Interessanti li kien hemm 
kandidati li għażlu li jwieġbu din il-mistoqsija li spiċċaw aktar taw rendikont fil-qosor tal-poeżija jew 
tas-silta milli analiżi xierqa.  Ninnutaw ukoll li kien hemm għadd ġmielu ta’ kandidati li spiċċaw il-
komponiment letterarju tagħhom bl-istess tip ta’ konklużjoni: 
 “Għalkemm m’hemmx tbatija minajr kalvarju, dawn ix-xogħlijiet juruna t-tbatija li għaddew minnha 
missirijietna sabiex issa għandna pajjiż ħieles, indipendenti u bil-lingwa tiegħu.”    
 
Dan isaħħaħ dak li ntqal qabel li ħafna drabi, ikun hemm kandidati li jirriproduċu n-noti mgħoddija 
u studjati bl-amment! 
 
Min-naħa l-oħra dawk il-kandidati li wieġbu mistoqsija 6b marru ftit aktar ħażin minħabba li matul 
l-analiżi tagħhom riedu jindikaw li minkejja li xi drabi r-relazzjonijiet familjari jkunu pożittivi, ikun 
hemm waqtiet fejn jinħolqu l-problemi.  Il-kandidati li għażlu li jwieġbu din il-mistoqsija mhux 
bilfors riedu joħorġu l-pożittiv u n-negattiv ta’ relazzjoni partikulari f’silta partikulari imma setgħu 
jagħżlu li janalizzaw l-aspett pożittiv f’relazzjoni A f’silta A u dak negattiv f’relazzjoni B f’silta B.  
Żball kbir li ġara hawnhekk kien li bosta kandidati inkludew is-silta Ir-Raġel tal-Klieb ta’ Oliver 
Friggieri imma b’enfasi partikulari fuq ir-relazzjoni ta’ bejn ir-raġel u l-klieb tiegħu.  Bħalma jiġri 
spiss, bosta kandidati minflok ma analizzaw is-siltiet jew il-poeżiji magħżula, taw rendikont fil-
qosor tagħhom b’tali mod u manjiera li kien hemm waqtiet fejn intilef ħafna ħin għalxejn. 
 
Kummenti spe ċifi ċi fuq il-Komponimenti Letterarji 
Nuqqas ta’ prattika 
Minkejja li kienu ftit, kien hemm xi kandidati li lanqas kellhom idea tad-differenza li teżisti bejn 
komponiment letterarju u komponiment tal-lingwa (dak li jinsab f’Karta 1 taċ-ĊES tal-Malti) tant li 
kien hemm uħud mill-kandidati li kitbu komponiment tal-lingwa bil-konsegwenza li tilfu l-marki 
kollha abbinati ma’ din it-taqsima.  Kandidati oħrajn ressqu l-komponiment letterarju tagħhom 
mingħajr lanqas biss indenjaw jinkludu introduzzjoni u/jew konklużjoni.  Oħrajn, minflok ma 
jagħmlu analiżi, jaqbdu u jagħtu parafrasi tas-silta jew sempliċiment jirriproduċu n-noti li studjaw 
bl-amment, irrispettivament mill-mistoqsija mressqa.  Kandidati oħrajn lanqas biss jindenjaw 
jaqtgħu linja taħt l-isem tal-poeżija jew tas-silta letterarja jew imqar ipoġġuh fil-virgoletti. Oħrajn 
jirreferu għall-kittieb b’ismu daqslikieku ilhom jafuh sa minn dejjem.  M’hemmx għalfejn ngħidu 
wkoll li kien hemm kandidati li vvintaw il-kwotazzjonijiet tagħhom u dan, aktar milli għenhom 
jiksbu l-marki meħtieġa, aktar serva ta’ ħsara.   
 
Ismijiet ġodda 
Huwa importanti li jekk il-kandidat/a jagħti l-isem u l-kunjom tal-poeta jew tal-awtur, dan għandu 
jsir sew u mhux, “jitwieldu” kittieba ġodda li qatt ma eżistew.  Eż “Karmello Vassallo” li kiteb “L-
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Għajn fil-Misraħ”, “Dun Ġorġ” li kiteb “Żjara lil Ġesù”, “Mark Azzopardi” u “Dun Mikiel Vassali” li 
kitbu “Tifkiriet ta’ Tfuliti”, “Mario Mifsud” li kiteb “Il-Malti - L-Ilsien Nazzjonali Tagħna” u “Joe 
Aquilina” li kiteb “L-Għanja tar-Rebħa”.  Kien hemm ukoll siltiet ġodda, fosthom “Darba Waħda” ta’ 
Trevor Żahra, “L-Għajn” u “L-Għajn tal-Ilma” ta’ Joe Friggieri, “Tifkiriet” ta’ Karmenu Vassallo, “Lil 
Ommi” u “Żjar mal-Ġesù” ta’ Dun Karm, “Grazzi Malta” ta’ Dun Karm u “Il-mara tas-Sur Pawl” ta’ 
Anton Buttigieg, “Dak l-Imbierek Taraġ” ta’ Charles Flores, “L-Elezzjoni” ta’ Lino Spiteri, “Margaret 
u Roża” ta’ Charles Flores, “Orqod, Binti, Orqod” u “Missier il-Klieb” ta’ Oliver Friggieri. 
 
Ortografija żbaljata 
Li l-ortografija tal-Malti sejra l-baħar fost il-kandidati huwa fatt magħruf u li diġà ddiskutejnieh 
f’partijiet oħra ta’ dan ir-rapport.  Dan li ġej huwa biss eżempju wieħed, mill-ħafna, fejn il-
kandidat/a kważi jagħmel żball ortografiku f’kull kelma li jniżżel: 

• “Darba kopja maret toqot go flet li dawn ittnejn kien għadom kemm jizewgu.  ghalhekk 
marru go dar gdida l-girien.  kienu kolla konfofa waħda. u dar flet kellu it-turgin u bhal ma 
jaddu kuulhadd bil-karattriu tiegħu. U dawk l-girien bdew jilmentaw minn ha jibda jaghmel 
...”. 

 
Ereżijiet 
L-iktar punt inkwetanti huwa l-għadd bla qies ta’ ereżijiet li kitbu wħud mill-kandidati dwar is-siltiet 
letterarji u l-poeżiji li “studjaw”.  Din li ġejja hija biss lista ċkejkna ħafna ta’ wħud minn dawn l-
ereżijiet: 
 
L-Għajn fil-Misraħ (Joe Friggieri) 

• “... kien imuru ġewwa dan il-ġnien ...” 
• “... omm il-poeta kienet tibgħatu iġib l-ilma biex taħsel il-ħwejjeġ  ...” 

 
Żjara lil Ġesù (Dun Karm) 

• “... il-poeta ... qegiħed josserva l-fjuri, l-ħaxix u l-insetti ħelwien.” 
• “... ra kappella ... u ħaseb li jidħol ... u jgħid ftit rużarju ...” 
• “Il-poeta jagħmel f’qalbu għaliex qed jinnota li kważi ħadd ma għadu jitlob bħal qabel.” 
• “Dun Karm iddeċieda li jsir qassis dak in-nhar li daħal il-kappella.” 
• “Missier Dun Karm kien jgħanni għanjiet tant ħelwin fuq il-mejda.” 
• “Fil-poeżija ‘Żjara lil Ġesu’ il-poeta jirrakonta meta mar iżur lil nanntu u qaħdet tirrakuntalu 

l-isterrej.” 
• “... kien mar ġo knisja u beda jitkellem ma Gesu u dak kien biddel ħajtu għax sar patri u 

dejjem kien ma’ Ġesù u ftit wara li miet sar sant.” 
 
Tifkiriet ta’ Tfuliti (Karmenu Vassallo) 

• “... kien jilgħab waħdu ... boċċi, bill biċċiet taċċ ċarutta.” 
 
Niftakar (Anton Buttigieg) 

• “... il-poeta jibda jiftakar meta hu kien għadu tarbija.” 
• “Fit-tieġ jiftakar f’żewġ kanzunetti.”  
• Mart Anton Buttigieg “titla’ s-sema’” 

 
Mananni (Ġorġ Pisani) 

• “Toħroġ b’kull praspura li minn fejn issibhom ma nafx.  Xi naqra mgerfxa ...” 
• “... taħt is-siġra tat-tina ...” 

 
Il-Vapur tal-Art (Kilin) 

• “Vapur tal-Art ... xtaq idoq il-horn tal-ferrovija.” 
• “... mar il-belt ma’ nanntu.” 

 
Il-Ġlieda (Wiston Born) 

• Gerit tat “daqqa ta’ ponn” 
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Dak it-Taraġ (Charles Flores) 

• “Naraw lil Caroline li kienet dejjem moħħa x’qiegħed jigri fis-sitt blokkijiet ta’ flats u dejjem 
tilħaq salieb in-nies.  Izda min naħa l-oħra Maria kienet mara sempliċi lu li meta qaltilhom 
li kellhom b żonn iġibu waħdabiex tnadfilhom taraġ ħatfuwha fil-kelma.  Fredu kien ragel li 
l-kappillan kien idejqu ...” 

 
• “Frans ma ridx ibierek id-dar.  Allura meta wasal il-kappillan għamel ftit likwidu tas-sapun 

u meta wasal il-kappilan zelaq u waqa it-taraġ sitta.” 
 
Mananni (Ġorġ Pisani) 

• “Hija mara tax-xogħol kemm il-darba kienet iġorr xi kannestru bit-tadam lejn il-Mellieħa.  
Tgħid li kienet tgħejha timxi b’xi kannestru fuq spallitha.  Kienet tħobb issajjar ħafna.... 
Kienet titkellem mgħawweġ ħafna bid-djalett li llum ukoll inqatta’.” 

 
• “Filgħodu kienet taħdem fl-għalqa u fejn il-bhejjem f’nofsinhar ...” 

 
Ir-Raġel tal-Klieb (Oliver Friggieri) 

• “dan minbarra li daħħal il-klieb fid-dar tiegħu u ta’ martu daħħal ukoll baqar u mogħoż” 
 
Grammatika żbaljata 
Fil-parti tal-analiżi tat-tweġibiet mogħtija fit-taqsima tar-referenza għall-kuntest diġà ddiskutejna l-
punt tan-nuqqas ta’ ħila li għandhom ċerti kandidati fil-Malti. Nistgħu nżidu dawn magħhom minn 
analiżi tal-poeżija Niftakar ta’ Anton Buttigieg:  

• “Anton Buttigieg jiżżewweġ lil żewġu ...”  
• “(Il-poeta) żewġu mietet.” 

 
Kwotazzjonijiet ivvintati 
Bosta huma dawk il-kandidati li jivvintaw il-kwotazzjonijiet.  Dawn li ġejjin huma biss ftit eżempji:  
 
Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti (Ġorġ Borg) 

“Min ma jixtriex ma jeżistiex 
għalieh imma għalkemm ommu  
ma tixtrix għax ma tarax xorta 
kien iħobba għax għalieh hi kienet kollox.” 
 
“Allavolja gazetti ma’ tixtrix 
hi d-dinja għalija u 
mingħajra m’jien xejn.” 
 

Analiżi vvintata 
Problema kbira u serja kienet mhux dik li jivvintaw kwotazzjonijiet imma li jivvintaw analiżi sħiħa.  
Dawn li ġejjin huma xi eżempji: 
 
Missier u Iben (Francis Ebejer) 

• “Francsis Ebajel jitkelem  fuq Iben li missieru kellu għalqa u kief kien jahdima ma kienet 
tgġbu izda ...” 

• “Il-missier kien jieħu ħsieb lil ibnu.  Kien zgħir u ċkejken.  Missieru dejjem kien joħorġu 
miegħu.  Peress li kien separat dejjem b’ibnu miegħu.  Kien iħobbu ħafna u kien jagħmel 
kollox għalih.” 

 
Il-Bejjiegħ tal-Gazzetti (Ġorġ Borg) 

• “Il-Bejjiegħ tal-Gażetti juri ħafna respett lejn ommi eżempju xorta waħda jixtrila l-ġażetti u 
mbad joqod ifemomla hu ...  Jaħslila il-ħwejjeġ, jonxor u jaħsel l-art.” 
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Mur Orqod Binti (Oliver Friggieri) 
• “l-ewwel tema hija ‘Mur Orqod Binti’ din hija storja forma ta’ prova u hija dwar il-familja uj 

f’din l-istorja insibu Omm u missier u tifla għada żgħira lis-storja qeda hekk l-omm tkun 
qed tistenna tarbija u kif kulħadd hu ecitat u kuntent għal-din it-tarb ija li gejja fid-dinja 
imma meta wasal dan il-muent għalijhom hekk sabieħ għax ħa titwieled tarbija oħra fil-
familja sfortuntament din il-tarbija tmut: Missier it-ttifla qalila ‘mur orqot binti’ għax mħux 
geja din it-tarbija li konna qed nistenew.” 

 
Lullaby lil Yevgeny (Mario Azzopardi) 

• “F’Luluby lil Yevgeny ta’ Mario Azzoparidi xi kultant ikun hemm relazzjoni tajba mal-
ġenituri speċjalment  mal-omm ikmma lil missier jarah bħala għadu għax dan it-tifel ikun 
ibgħati minn marda imma meta jikbru jkunu t ajbin, imma dan ikun hemm relazzjoni ma’ 
ommu li din tkun tajba ħafna.” 

 
Kummenti Ġenerali fuq il-Komponiment Letterarju 
F’dawn il-komponimenti kien hemm bosta livelli differenti. Ħafna mill-eżaminaturi nnotaw il-faqar 
tal-analiżi u l-Malti użat ħażin: kien hemm min iddeskriva din l-aħħar idea bħala “...t-tbiċċir tal-
lingwa Maltija”. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn il-livell ta’ Malti miktub kien tant gravi li xekkel 
saħansitra l-iżvilupp tal-punti mwassla. Dan biex ma nsemmux l-ortografija fejn numru kbir ta’ 
studenti saħansitra spiċċaw jiktbu dak li jħossu mingħajr ma jorqmu kif xieraq il-Malti miktub. 
Waqtiet il-komponimenti jew it-tweġibiet tar-referenzi għall-kuntest kienu donnhom xi messaġġ 
fuq il-mowbajl jew fuq l-MSN, aktar milli tweġibet f’karta ta’ eżami. Jeħtieġ li l-kandidati 
jippreparaw aktar irwieħhom sabiex jersqu għal dan l-eżami kif xieraq, preparazzjoni kemm fil-
ħiliet kollha tal-lingwa (jiġifieri, is-smigħ, il-qari, it-taħdit, u l-kitba) u kemm fil-letteratura. Mhux 
tagħlim bl-amment irid ikun hemm, iżda tħejjija serja u xierqa tax-xogħlijiet letterarji misjuba fis-
sillabu u kompetenza u ħila fl-analiżi mistennija fil-komponimenti letterarji. 
 
Minbarra dawn il-kummenti ta’ min jgħid ukoll li kien hemm ħafna li ma wiġbux xi wieħed mill-
komponimenti jew it-tnejn. Numru kbir ta’ kandidati kitbu paragrafu qasir ta’ inqas minn mitt 
kelma.  Oħrajn, għad li kitbu, ma laħqux in-numru ta’ kliem mitlub. Spikkaw ukoll dawk li kitbu 
paragrafu li ma kellu x’jaqsam xejn ma’ dak mitlub minnhom u kitbu ftit sentenzi fuq xi jfissru t-
tifkiriet jew x’tip ta’ karattri jista’ wieħed isib. Kien hemm min kiteb esej ġenerali u mhux letterarju. 
Minħabba l-bosta żbalji tal-ortografija, ħadd mill-kandidati ma ngħata l-marki kollha għall-
ortografija. Ħafna mill-istudenti semmew xogħlijiet letterarji li m’għandhomx x’jaqsmu mat-tema li 
bdew jitkellmu fuqha, inkella semmew xogħol li ma jeżistix u kitbu fuqu. Kien hemm min wieġeb 
bl-Ingliż. 
 
Kull eżempju li wieħed jislet mill-iskripts (bħal dawn ta’ hawn taħt) għandu ġrajja sħiħa x’jgħid: 

• “Għandu jkollna karattru bħal ta’ Joe Demicoli biex hekk jaqbel ma’ ta’ kulħadd.” 
• “Din hija waħda mill-isbaħ temi għax ġo din it-tema għandek froġa ta’ karattri.” 
• “Il-vapur ta’ l-art hija miktuba minn Mike Spiteri.” 
• (Introduzzjoni għall-komponiment 5a) “Ħafna minn  dawn dejjem ikollhom x’jaqsmu ma’ 

ommhom li tant kienu jieħdu ħsiebhom.” 
• (the first knowledge) “l-ewwel nulleġġ”. 
• “lullaby hija kanzunetta kollha tgerfix imma li traqqdek.” 
 

Meta jkun hemm nuqqasijiet serji bħal dawn bilfors iridu jiġu rreġistrati f’rapport simili bil-għan li 
forsi ’l quddiem jiġu evitati. Kultant, però, titfaċċa xi idea tajba bħal din (avolja bl-iżbalji): 

• “Il-bniedem huwa bħal ‘collage’ ta’ kuluri li dan jitpitter b’dak kollu li wieħed jgħaddi minnu 
ħafna drabi jkun fih ħafna iswed imma mill-iswed joħroġ aktar il-kulur qawwi tal-qawsalla 
tal-ħajja.
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Tajjeb ukoll li wieħed jara l-mudelli ta’ esejs li ngħataw bħala parti mir-Rapport tal-2008. 
 
Iċ-Ċerpersin 
Il-Bord tal-Eżamijiet 
 
Lulju 2009 


